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 کاربرد   دستورالعمل

 
  دستورالعمل  ، این شود، شامل می  نامیده  آب  انتقال  خطوط  بهاي  اختصار فهرست  به  که  آب  انتقال  خطوط  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1

 : ستزیر ا  شرح  بها، به  فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات
 کار. پاي  ) مصالح1  پیوست
 کار.  اجراي  سختی  ) ضریب2  پیوست
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح3  پیوست
 . کارگاه  ) تجهیز و برچیدن4  پیوست
 ) کارهاي جدید. 5پیوست 
 . نمونه  هاي ) نقشه6  پیوست

در   صنعتی  ها و مناطق مانند شهرها، شهرك  مصرف  نقاط  به  ذخیره  یا محل  مینات  از محل  آب  انتقال  اصلی  خطوط  بها براي  فهرست  این .1-1
 . است  شده  نظر گرفته

  و عملیات  گذاري لوله  کارهاي  تهیه مصالح، شامل  طور کلی  بها به  فهرست  در این  شده  درج  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح
از زیر یا کنار   ، عبور لوله بزرگ  و نهرهاي  از رودخانه  مانند عبور لوله  اي ویژه  کارهاي  و انجام  بوده  ترانشه  در داخل  مربوط

بها منظور   فهرست  ، در این با خاکریز یا پایه  زمین  در روي  گذاري ، لوله یا بزرگراه  یا آزادراه  آهن از زیر راه  ها، عبور لوله پل
 . است  نشده

هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد مینان با بخش خصوصی گذاري مشارکتی آ  سرمایه هاي پروژه
 کار.بها و مقادیر  فهرست  و تهیه  اجرا  برآورد هزینه  نحوه .2
  که  دهد. در مواردي  را پوشش  آب  انتقال  خطوط  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  نحوي بها، به فهرست  این  هاي ردیف  شرح .1ـ2

  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  يا ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات
  عنوان و به  شده  مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي

واحد   بهاي دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  يها ردیف
شود.  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف  محاسبههاي دوره مبناي این فهرست،  و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي ردیف
  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي  و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  عملیدستورال  هرگاه

 شود. می
با   هر فصل  هاي ردیف،  جدید در آینده  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي ردیف به  دسترسی  منظور سهولت  بها، به  فهرست  در این .2ـ2

  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي ها یا زیر فصل گروه آنها، به  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره  آخر به  ، و دو رقم فصل یا زیر  گروه  شماره به  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره به  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  ترتیب به  که  است
 . است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه

دیگر،   ، یا روش یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  صورت آنها به  فصلها، بهاي  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  براي .3ـ2
  شده  تعیین  روش به  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  تعیین

 شوند. می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  این  حالت  شود. در این  درج  یاد شده  ردیف  شود، در مقابل می  محاسبه
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  ، تعیین1ـ2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به  بهاي  ،اما بدون بها موجود است  فهرست  در اینآنها   شرح  که  واحد ردیفهایی  بهاي .4ـ2

 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شود، و این می
  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح .5ـ2

 برسد.  اجرایی  دستگاه  تصویب کار، به  اجراي  برآورد هزینه  بررسی
برآورد   مبلغ  به جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2

) درصد باشد، الزم است 30، بیشتر از سی ( ، در این رشته کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  ) بدون اعمال و غیرپایه  پایهبها  ( فهرست  هاي ردیف
  قیمت  با تجزیه  را، پس از تصویب، همراه  رشته  در آن  دار ستاره  هاي واحد تمامی ردیف  و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه

،  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالکشور  سازمان برنامه و بودجه ، در فنی  عالی  ، به دبیرخانه شوراي طمربو
قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك   عمل  دار) مالك هاي ستاره (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف

 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( ات مناقصه واگذار میتشریف
  زیر، طبق  هاي و هزینه ها ، ضریب آن به  مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  جمع  برآورد، به  تهیه  هنگام .7ـ2

 شود. می  اعمال،  8ـ2در بند   شده  تعیین  روش
هاي پانزدهم تا هجدهم) اعمال  هاي تهیه مصالح (فصل ، این ضریب به فصل2  پیوست  دستورالعمل  کار، طبق  اجراي  سختی  ضریب .1ـ7ـ2

 شود. نمی
که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بی. ضر2ـ7ـ2

که به صورت مناقصه واگذار  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر
  يباالسر بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یم

 است.   شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان
 14/1برابر  یعمران ریغ ای یعمران يها پانزدهم تا هجدهم) در هر دو حالت طرح يها مصالح (فصل هیته يها فصل يبرا يباالسر بیضر

 .باشد یم
 گیرد). تا هجدهم تعلق نمی پانزدهمهاي  اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار (به فصل . ضریب منطقه2-7-3
 .4  پیوست  دستورالعمل  ، طبق کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .4ـ7ـ2
  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي قشهن  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینه  براي .8ـ2

 ها ردیف  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این
 شود. می  ، تهیه ستا

، و  فصل  ، مبلغ هر فصل به  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  حاصل ، هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این
 ،مـورد)   (بـر حسـب    سـختی اجـراي کـار     آید. ضریب می  دست کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  جمع ها، فصل  مبالغ  از جمع
  اضـافه   آن ، بـه  کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن    ، و هزینه شده  ضرب  در پی  پی  صورت ها به ردیف  مبلغ  جمع  به اي، طقهو ضریب من  باالسري ضریب

  بـر حسـب  و  6 و 5، 4، 3 ،1  هـاي  ها و پیوسـت  فصل  ، مقدمه ، کلیات شده یاد  مدارك  بود. به کار خواهد  اجراي  ، برآورد هزینه شود، نتیجه می
، )کـار   اجـراي   بـرآورد هزینـه  منضم به پیمان ( بها و مقادیرکار  فهرست  عنوان  ، به شده  تهیه  ، مجموعه شده  ضمیمه بها   فهرست 2  مورد پیوست

 شود. می  نامیده
با   ، همراه برداري هبهر  دوران  براي  جاده  و یا احداث  حفر ترانشه  مسیر براي  سازي منظور آماده به  خاکبرداري  باشد عملیات  الزم  هرگاه .3

  تهیه  باند فرودگاهآهن و  راه،  راه  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست  منظور شود، برآورد آنها براساس  پیمان  جزو موضوع  گذاري لوله  عملیات
 شود. می
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  فاضالب  آوري جمع  شبکه  رشته  حد پایهوا  بهاي  در فهرست  مربوط  فصل  هاي ، از ردیف سپرکوبی  ضرورت  ، در صورت ریزشی  در زمینهاي .4
 شود. می  استفاده

،  ها و مشخصات فنی ) براساس نقشهU. P. V. Cیا پی وي سی سخت (  اتیلن پلی  هاي با لوله  گذاري لوله  عملیات  انجام نیاز به  درصورت .5
و در فصل ششم این   ، تهیه85/0  ضریب  ، با اعمال توزیع آب  شبکه  رشته  بهاي در فهرست  مربوط  فصل  هاي از ردیف  برآورد آنها با استفاده

اتیلن و پی وي سی سخت  هاي پلی در صورت نیاز، هزینه تهیه لوله شود. می هاي فایبرگالس)، منظور فهرست بها (عملیات لوله گذاري با لوله
)U. P. V. Cمنظور  14/1یع آب و با در نظر گرفتن ضریب باالسري هاي فصل مربوط در فهرست بهاي شبکه توز ) با استفاده از ردیف

 شود  می
و   بتنی  و کارهاي  فوالدي  کارهاي  هاي فصل  هاي واحد ردیف  بهايهاي شیر و  هاي فصل نهم براي احداث حوضچه بهاي واحد ردیف .6

استفاده از و   است  شده  بینی  ها، پیش د زیرسریها، مهاریها و پایهبها، مانن فهرست  موردنظر در این  کارهايسایر   بها، براي  فهرست  این  بندي قالب
  کارها باید بر اساس  نوع  این  نیاز، هزینه  . در صورت ها، مجاز نیست خانه  مخزنها و تلمبه  و متمرکز مانند ساختمان  حجیم  کارهاي آن براي
 برآورد شود.  ساختمان  رسته  پایه  هاي فهرست

  درباره  اطالعاتی  هر نوع  طور کلی  ها و به آن  تهیه  منبع  ،تجهیزات ، مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  اور یا واحد تهیهمش  مهندس .7
  فنی  در مشخصات و  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  هیارا  پیمانکار براي  است  و الزم  ثر بودهوم  از نظر قیمت  آنها را، که
این است که مهندس مشاور یا واحد  "منبع تهیه"منظور از  کند.  درج همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی  پیمان  خصوصی

هم تولید هاي نزدیک ب تهیه کننده برآورد، حداقل نام سه تولید کننده مورد تایید کارفرما، که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمت
 کنند، در مشخصات فنی خصوصی کار درج کند. می
از   هر بخش  بها و مقادیر   ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  ها، بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی .8

  که يبها و مقادیر  شود. فهرست می  تهیه  طور جداگانه به  مربوط  رشته  پایه  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  یک به  مربوط  کار که
  صورت و به  تفکیک کار به  مختلف  برآورد بخشهاي  برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  این به

تجهیز و   فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می منضمیکدیگر  ا و مقادیر کار، بهبه  فهرست  عنوان ، به است  منعکس  نیز در آن  جمع
 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  برچیدن

 . است  شده  بینی ، پیش آینده  ها، براي دیگر لوله  با انواع  گذاري لوله  هاي ردیف  درج  براي  هفتم  فصل .9
هاي  شود، چنانچه در فصل ها، متعلقات، شیرها و سایر اقالمی که توسط و به هزینه پیمانکار انجام می . براي برآورد هزینه تهیه لوله، اتصالی10

این دستورالعمل (اقالم  2ها استفاده خواهد شد و در غیر این صورت مفاد بند  پانزدهم تا هجدهم داراي بهاي واحد باشند، از این ردیف
ها، متعلقات و شیرها) در صورت تهیه و ورود به کارگاه توسط پیمانکار، تا وقتی  ها (لوله، اتصالی بود. این ردیف  خواهد دار)، مالك عمل  ستاره

اس شوند و بهاي آن بر اس تعیین شده مصالح پاي کار تلقی میپایه که عملیات اجرایی مربوط انجام نشده است، با در نظر گرفتن بهاي واحد 
 شود. ضوابط مربوط پرداخت می

االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1396براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .11
گذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان  اصالحی، عالمت گذاري شود. براي مواردي که ممکن است عالمت

است.
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  کلیات

 ند.یکدیگر هست  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزاي  ها و شرح فصل  ، مقدمه مفاد کلیات .1
از   واحد هر یک  بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی  ، به فصلها و کلیات  در مقدمه  شده  درج  ها و شرح ردیف  شرح .2

و  بها  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی ردیف

 .باشد  داشته  مطابقت ردیف مورد نظر

  کارگیري  و به  تأمین  هاي هزینه  و شامل  هبود  آب  انتقال  خطوط  رشته  به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این  هاي قیمت .3
 تعهد شده کارفرماتوسط ها  آن  تهیه  که و تجهیزاتی مصالح  استثناي  مورد نیاز (به  مصالح  تهیه  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي
  هزینههمچنین .  کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  ، وبه مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل )، بارگیري است

 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست  این  هاي واحد ردیف  مورد)، در بهاي  (بر حسبو تنظیم   اندازي و راههیدرولیکی مقطعی   آزمایش
پراکندگی کار،   بابتبهایی  هیچ اضافه.  است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي قیمت .4

کار را   اجراي  د دیگر کهو موار  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  یا زیاد، تعبیه  کم  هاي ، دهانه یا ارتفاع  عمق  ،، تغییر جنس زمین  سختی
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  بینی بها پیش بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  تر یا مخصوص مشکل

  اجراي  در برآورد هزینه  که  در صورتی،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه و باالسري،  اي ، منطقهکار  اجراي  سختی هاي ضریب  به  مربوط  مبلغ .5
ها در برآورد، مبالغ  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان  به  کار منضم

 باشد. مربوط به آن قابل پرداخت نمی
روز   با قیمتهاي  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسه  گیري  با نتیجه .6

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر، وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه یا استناد به
 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهاي  ورتدر ص 1  پیوست  کار، طبق پاي  مصالح .7
 بود. برآورد، نافذ خواهد  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  داده برآورد  محاسبه نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  هر بخش در .8
امور  303عمومی کارهاي خطوط لوله آب و فاضالب شهري (نشریه شماره   فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فنی  منظور از مشخصات .9

  هاي در نقشه  شده  تعیین  و مشخصات  پیمان  کشور)، و حسب مورد، مشخصات فنی خصوصیو بودجه  برنامهسازمان نظام فنی و اجرایی 
 . است  سازندگان  هاي ملو دستور کارها و دستورالع  پیوست  نمونه  هاي و نقشه  پیمان  به  منضم  اجرایی

 . است  یک  پرتلند نوع  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  در ردیفهایی .10
یا میلگرد و   لوله  ، نصب ، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه آنها بعداً میسر نیست  کامل  شود و بازرسی می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  عملیاتی .11
  ، با مهندس شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجراي  و دستور کارها، حین  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي ها با نقشه آن  ، باید مطابقت لوله  خط  مایشآز

 شود.  جلسه  مشاور صورت
  شده  بینی بها پیش فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالحو ریسه کردن (حسب مورد)   کیلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگیري  هزینه .12

 شود. می  ، محاسبه است  شده  بینی پیشهاي دیگر  یا فصل  و نقل  حمل  در فصل  که  مواردي  ، تنها براي جداگانه  حمل  . هزینه است
 مشاور برسد.  تأیید مهندس به  از سفارش  ، قبل فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  نمونه .13
  و ریزشی  سنگی  غیر از زمینهاي به  زمین  از هر نوع  ها، عبارت حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي مورد نظر در ردیف  زمین .14

  ، بنا به زمین  نوع  . تشخیص است  شده  بینی  پیش  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  مزبور در فصل  زمینهاي  براي  الزم  بهاي ، اضافه است
 مشاور و تأیید کارفرما خواهد بود.  پیشنهاد مهندس

  ، مانند بولدوزر با قدرت سنگین  آالت یا ماشین  ، مواد منفجره سنگبري  از چکشهاي  استفاده  آن  کندن  براي  که  است  ، زمینی سنگی  زمین .15
 باشد.   الزامی ، اسب  قوه 300از   بیش
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  و براي  مقدور نبوده  آسانی یا گود، به  ترانشه  اطراف  خاك  ریزش  علت  ، به نقشه  طبق  آن  کندن  شود که می  اطالق  زمینی  به  ریزشی  زمین .16

  از ریزش  شود که  کنده  مناسبی  شیب  نبا چنا  گیرد و یا ترانشه  انجام  در آن  یا سپرکوبی  بست  مانند چوب  خاصی  ، باید تمهیدهاي آن  کندن
 شود.  ممانعت  خاك  کلی
  سازي پی  و روي  (زیر بسترسازي  ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف گذاري لوله  هاي فصل  هاي در ردیف  ترانشه  منظور از عمق .17

. در  است  شده  ، مشخص اجرایی  هاي ،  و نقشه31101  نمونه  در نقشه  که  است  ترانشه  دو طرف  طبیعی  زمین  سطح  رقوم  ) و متوسط احتمالی
و   ترانشه  کف  رقوم  بین  ارتفاع  ، اختالف ترانشه  شود، عمق  انجام  خاکبرداري  ، عملیات حفر ترانشه  مسیر براي  سازي منظور آماده به  که  مواردي

 . است  بردارياز خاک  پس  ترانشه  دو طرف  زمین  سطح  رقوم
 . است شده  ، مشخص اجرایی  هاي ،  و نقشه31101  نمونه  در نقشه  ، که است  ترانشه  کف  ، عرض ترانشه  منظور از عرض .18
ها یا  جوي  ،بارندگی  دارد از طریق  احتمال  که  است  آبهایی  و دفع  ، تخلیه حوضچه  و گودهاي  ترانشه  داخل  سطحی  منظور از پمپاژ آبهاي .19

. موارد  است  شده  بینی پیش  مربوط  هاي کار، در ردیف  این  یا گود شود. هزینه  )، وارد ترانشه زیرزمینی  آبهاي  استثناي مجاور (به  نهرهاي
  زیرزمینی  یا گود شود، مانند آبهاي  ترانشه  داخل به  از جدار دیواره  نفوذ آب  منجر به  ، که یا دریا و مانند آن  یا گود با رودخانه  ترانشه  مجاورت

 خواهد شد.  استفاده  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  هاي مورد از ردیف  و بر حسب  شده  تلقی
ندارند، مانند   دیگري  نقشدهند و  می  اتصال  هم را به  آن  یا متعلقات  لوله  دو قطعه  که  است  و لوازمی  ، وسایل)Joints( ها منظور از اتصالی .20

(به استثناي   ها اتصالی  شامل  متعلقات به  مربوط  بهاي آنها. اضافه به  مربوط  هاي و مهره  ، واشرها و پیچ مکانیکی  اتصال  ، گلند، کوپلینگ مانشون
 نخواهد شد.شوند)  گذاري که مشمول اضافه بها می هاي لوله اتصاالت مورد اشاره در مقدمه فصل

رود، مانند  انواع قطعاتی است که براي تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می )Fittings( منظور از متعلقات .21
 در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبناي محاسبه بزرگترین قطر است. .زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل

  درج مربوط  و استانداردهاي  سازندگان  هاي در جدول  ، که است )Nominal Diameter(  بها قطر نامی  فهرست  منظور از قطر در این .22
 ، مگر جز آن مشخص شده باشد. است شده
  منضم  اجرایی  هاي اجرا نقشه  بها، مالك  فهرست  این به  منضم  نمونه  هاي و نقشه  پیمان به  منضم  اجرایی  هاي نقشه  بین  مغایرت  در صورت .23
 خواهد شد.  بها استفاده  فهرست  واحد این  هاي از قیمت  ، ولی است  پیمان به

و   مفاد کلیات  به  توجه باکه  ، ستا ها مجلس  ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  کارها بر اساس  گیري اندازه .24
  روش  به  گیري ، اندازه است  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  درمواردي گیرد. می  ها، صورت فصل  مقدمه
 شود. می  انجام  شده  تعیین

  ها، متعلقات ، اتصالی لوله  ، شامل شده  نصب  خط  طولصرفا ،  و تهیه لوله گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف به  مقادیر مربوط  گیري در اندازه .25
(در مواردي که بهاي واحد تهیه لوله بر اساس وزن مشخص شده است،   است  مالك  گذاري در محور مسیر لوله  متر طول  و شیرها، بر حسب

شود). در فصل  ده محاسبه و منظور میهاي سازن وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوریک، بر اساس استاندارد مربوط، یا جدول کارخانه
 ، از رودخانه  شود، مانند عبور لوله می  مشخص  و اسناد پیمان  اجرایی  هاي ها در نقشه و حدود آن  شرح  که  کارهایی طول خط تنهالوله گذاري 

 شود. مسیر، کسر می  ، از طول یا بزرگراه  ، آزاد راه آهن زیر راه کانال و
و   قبل  قطرهاي  بهاي  به  ، با توجه واحد آن  بها باشد، بهاي  فهرست  این  هاي در ردیف  شده  درج  دو قطر متوالی  مورد نیاز، بینقطر   چنانچه .26

 شود. می  محاسبه  خطی  میانیابی  روش و به  بعد آن
و   الزم  اضافی  و خاکریزي  برداري خاك  بابت  افیاض  هاي ها، هزینه حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  در بهاي .27

  عملیات  اجراي  براي  الزم  و نیز ایجاد فضاي  لوله  هیدرولیکی  آزمایش  بندهاي  ، پشت ها، متعلقات اتصالی  محل  ، براي با آن  مرتبط  سایر عملیات
 . است یا گود، منظور شده  ترانشه  درون
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با   مرتبط  اضافی  هاي ، هزینه نوار حفاري  و مرمت  خاکی  ها و عملیات حوضچه  ، احداث گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  در بهاي .28

 . است  منظور شده  خاك  و نشست  از تورم  ناشی  تغییر حجم
و   سرندي  با خاك  لوله  و روي  ، اطرافزیر  خاکریزي  ،  هزینه31101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  بهاي در .29

  هاي مشاور، خاك  مهندس  تشخیص  به  . چنانچه است ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  خاكبا )،  (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي  خاکریزي
  هاي ردیف  ، طبق کارگاه از خارج مناسب  خاك  وحمل  یهته  بهاي نباشد، اضافه  مناسب  از امور یاد شده  هر یک  انجام  براي  از حفر ترانشه  حاصل
 شود. می  )، محاسبه است  کسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط  هاي ردیفها هزینه  در این  (که  نوار حفاري  و مرمت  خاکی عملیات  ، ازفصل مربوط

، از  سرندي  با خاك  لوله  و روي  زیر، اطراف  خاکریزي  ،  هزینه31101  نمونه  نقشه  ، طبق گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  بهاي در .30
  خاك  جاي به  باشد که  داشته  مشاور، ضرورت  دستور مهندس یا به  فنی  مشخصات  طبق  چنانچه.  است  ، منظور شده از حفر ترانشه  حاصل  خاك

  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي ردیف  ، طبق مصالح  این  و حمل  تهیه  بهاي شود، اضافه  استفاده  دیگري  مناسب  از مصالح  سرندي
 شود. می  ) محاسبه است  کسر شده  سرندي  خاك  به  مربوط  هاي ردیفها هزینه  در این  ، (که نوار حفاري

، و یا  یا حفر ترانشه  از گودبرداري  حاصل  اضافی  خاك  پخش  ها، هزینه حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف واحد  در بهاي .31
شود،   و حمل  آوري یا مواد زاید جمع  اضافی  باشد خاك  الزم  . چنانچه است  شده  بینی  ، پیش لوله  در امتداد مسیر خط  آن  کردن  ماهی  گرده
  ، طبق شده  تعیین  در نقاط  آن تخلیهو   ، حمل ، بارگیري آوري جمع  هاي شود و هزینه می  مشاور انجام  دستور مهندس کار منحصراً به  این  ياجرا

 شود. می  ، محاسبه نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي ردیف
منظور ،  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزي  حفر ترانشه  ها، هزینه حوضچه  و احداث  ريگذا لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  در بهاي .32

  کار با دست  مقدور نباشد و این  مکانیکی  با وسایل  یا گود و خاکریزي  مشاور، حفر ترانشه  مهندس  تشخیص به  که  . در محلهایی است شده
،  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  ، از فصل مربوط  هاي از ردیف  ، با استفاده با دست  آن  انجام  از صعوبت  ناشی  بهاي شود، اضافه  انجام

 شود. می  محاسبه
  آزمایش  که  لوله  از خط  قسمتی  سر و ته  (بستن  هیدرولیکی  آزمایش  بندهاي  پشت  براي  الزم  کارهاي  و دستمزد کلیه  مصالح  تأمین  هزینه .33

و   گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف بهاي واحد ، در برداري نقشه  و فرعی  اصلی  میخهاي  و تثبیت  کوبیدن  شود) و نیز براي می  رولیکیهید 
 . است  ها منظور شده حوضچه  احداث

تواند توسط و به هزینه کارفرما انجام یا به  یو شیرها م ها، متعلقات ها، اتصالی لوله  تمام یا قسمتی از اقالم مانند بها، تهیه  فهرست  در این .34
هاي مربوط درج شده است و براي سایر مصالح، طبق ضوابط اقالم غیر پایه  پیمانکار واگذار شود. بهاي واحد تهیه بخشی از این اقالم در فصل

.  است شده  بینی ، پیش مربوط  هاي نها، در ردیفآ  کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ،و حمل  بارگیري  هزینه(ستاره دار) عمل خواهد شد. 
  ها، با استفاده لوله  حفاظت  ، شیرها و مصالح ها، متعلقات ها، اتصالی لوله  براي  اضافی  حمل  کیلومتر بیشتر شود، بهاي 30از   حمل  فاصله  چنانچه

 شود. می  محاسبه  ونقل حمل  ، از فصل مربوط  هاي از ردیف
از کار، از   هر قسمت  کامل  از انجام  ، قبل موقت  کارکردهاي  صورت  پرداخت  ها، براي حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي در فصل .35

  تهیه  موقت  هاي پرداخت  ًبراي و منحصرا  ، تقریبی یادشده درصدهايشود.  می  فصلها استفاده  این  مقدمه  در جدولهاي  شده درج   درصدهاي
 .باشد می، مجاز ن است شده  تعیین  آنچه  ، سواي آن  یا استناد به  استفاده  و هر گونه  است شده
شیرها و   و نصب  گذاري لوله  هاي فصل  هاي )، در ردیف (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي خاك  و کوبیدن  پخش ریختن،  هاي هزینه .36

و   خاکی  عملیات  در فصل  کوبیدن  هاي مورد، از ردیف  حسب و فنی  مشخصات  طبق  لزوم  درصورت است، نشده  بینی ها پیش حوضچه  احداث
 شود. می  استفاده  نوار حفاري  مرمت

  عملیات  انجام  مانع  از حفر ترانشه  حاصل  خاك  کردن ، ریسه گذاري کار، در مسیر لوله  فضاي  محدودیت  علت به  که  در موارد خاص .37
  استفاده  نوار حفاري  و مرمت  خاکی  عملیات  در فصل  مربوط  مشاور، از ردیف  باشد، با نظر مهندس  الزم  خاك  جایی شود، و جابه  يگذار لوله

 خواهدشد.
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  کلیات
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
،  است  ظور شدهمن  لوله  خط  مقطعی  هیدرولیکی  آزمایش  مورد نیاز براي  آب  تهیه  ، هزینه گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  در بهاي .38
 111401  ، در بهاي واحد ردیفبرداري منظور بهره  به  لوله  خط  سراسري  شستشويضد عفونی و  ، آزمایش  براي  الزمو کلر   آب  تهیه  هزینه  ولی

 . است  منظور نشده فصل یازدهم این فهرست بها،
کار در   پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  آبکار زیر تراز   اجراي  بهاي اضافه  صورت  به  که  هایی ردیف .39

مشاور   تأیید مهندس  به  موتوري  هباز تلم  استفاده  لزوم  که است  پرداخت  قابل است و در صورتی  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخلیه  محیط
  شود، تعلق  انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت  آن ، به یاد شده  هاي شود. ردیف  مجلس  کار صورت  از انجام  برسد و پس

 گیرد. می
  هاي واحد ردیف  در بهاي  آن  ، هزینهاجرا شود  اي پله  روش  به  خاکبرداري  عملیات  الزم استزیاد،   هاي عمق  به علت،  که  در مواردي .40

 . است  شده  بینی پیش  مربوط
 . است او  عهده  نیز به  مربوط  هاي ، هزینه کارفرما است  عهده  به  کارهایی  و یا انجام  مصالح  تهیه  که  مواردي  در تمام .41
 . در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:43

هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی،  پیمان، باید در حین اجراي عملیات و بر اساس نقشه . صورتجلسات در موارد تعیین  شده در43-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:

 نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه، -

 یل و توجیهات فنی الزم براي اجراي کار موضوع صورتجلسه،ذکر دال -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -

. صورتجلسات باید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورتجلسات 43-2

براي اعمال در صورت وضعیت به همـراه موضـوع کـار و     )با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار(باید توسط کارفرما به مهندس مشاور 

جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به هر دلیـل ابـالغ    چنانچه صورت ابالغ شود. ظرف مهلت سه هفته یرجدول خالصه مقاد

جلسه اصـالحی را بـه اطـالع مهنـدس مشـاور و       نگردید، با پیگیري مکتوب پیمانکار، الزم است کارفرما دالیل عدم ابالغ یا لزوم تهیه صورت

هفته انجام شـود.   دوحی، الزم است مراحل تهیه و ابالغ آن ظرف مدت جلسه اصال پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت

جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابـالغ شـود،    هفته، چنانچه صورت دوپس از سپري شدن مهلت 

ی و پرداخت مبلغ مربوط بـه آن، بـر اسـاس دسـتورالعمل     جلسه اصالح ) در ابالغ صورتمهلت سه هفتهمیزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به 

 گردد. مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می

جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و  باشد. ابالغ صورت جلسات فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی صورت 

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی لیتجلسات بوده و از تعهدات و مسوو صورت

. تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تایید باالترین 43-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

ابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابالغ صورتجلسه مجاز . هرگونه پرداخت به پیمانکار از ب43-4

 باشد. نمی
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. است  شده  محاسبه 1396  سال  چهارم  ماهه سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  این .44
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 ) (داکتیل  نشکن  چدنی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 ) (داکتیل  نشکن  چدنی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل

 
  مقدمه

 
، از نوع لوله با اتصال  نشکن  چدنی  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعملیات  مختصري  ، شرح020115تا  020101  هاي در ردیف  شده  مفاد درج .1

 : زیر است  شرح ردیفها، به  این  تفصیلی  و عملیات  است فشاري (تایتون)،
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  مکانیکی  با وسایل  گذاري مسیرلوله  ، تمیزکردن کنی بوته .1ـ1
 . در کنار ترانشه  کردن و ریسه  کار، وباراندازي  از کارفرما تا پاي  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري .2ـ1
 مورد نظر.  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  حفر ترانشه .3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي شیب .4ـ1

 ). لزوم  صورت
 آنها.  بو نص  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  حفاظت .5ـ1
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  خاکریزي .6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پر کردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش .7ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
، با  کوبیدگی  ، بدون زمین  تا سطح  ترانشه  ، پرکردن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  اكخ  و کوبیدن  پخش .8ـ1

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  خاکهاي  )، پخش (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  خاك
،  فلنج  و ساکت  فلنج  ، کوالر، اسپیکات ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه سه  ، مانند انواع نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي .2

 : زیر است  عملیات  شامل
 . نصب  در محل  کار، وباراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  هاي و مهره  ، واشر و پیچ متعلقات  و حمل  ـ بارگیري

 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن  و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش

 . الزم  تکمیلی  آنها و سایر عملیات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی
از   هر قطعه  هزیر، ب  شرح  ، به با همان قطر  لولهردیف کارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  اندازه  به  بهایی ، اضافه نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی

 گیرد: می  تعلقمربوط   چدنی  متعلقات
 درصد. 115متر،  میلی 250تا  80قطر  به  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .1ـ2
 صد.در 175متر،  میلی 500تا  300قطر  به  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .2ـ2
 درصد. 210متر،  میلی 1000تا 600قطر  به  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .3ـ2
 درصد. 245متر،  میلی 1400تا 1100قطر  به  نشکن  چدنی  هاي لوله  چدنی  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي. 2-4
بیشتر   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 23شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  از عمقبیشتر   در عمقهاي  گذاري لوله  چنانچه .3
دو متر   درصد، اگر عمق 23متر بیشتر باشد،   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  تناسب بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین بهدرصد و  46=2×23بیشتر باشد 
  ، پس فصل  این  هاي ردیف  بهاي درصد به 27شود،   انجام  اي و مهره  پیچ  گلندي  با اتصال  لوله  از نوع  نشکن  چدنی  با لوله  گذاري لوله  چنانچه .4

 شود. می  مورد، اضافه  ، بر حسب3بند  به  درصد مربوط  از اعمال
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 ) (داکتیل  نشکن  چدنی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 2  ، در جدول عملیات  کل به  ، نسبت1بند   شرح  ، به نشکن  چدنی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  درصد تقریبی .5

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده  درج
 

 . مختلف  قطرهاي با ) (داکتیل  نشکن  چدنی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  د پرداخت. درص2  جدول
 شماره
 ردیف

 80-250 300-500 600-1000 1100-1400 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 8 5/4 2 5/1 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

  در کنارترانشه  کردن و ریسه  و باراندازي
23 5/18 15 5/11 

 5/17 13 5/10 10 حفر ترانشه 3
 5/12 5/9 7 6 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 5/8 5/12 14 13 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون اتصالیها و  لوله  قراردادن 5
 5/8 8 8 7 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 5/13 18 22 5/22 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 20 5/19 18 17 تکمیلی  وعملیات ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 100 جمع
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 ١٣٩٧خطوط انتقال آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,١۶۶  
متر و عمق  میلی ٨٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠١ 

 مترطول ١٧٠,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ١٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٢ 

 مترطول ١٨۵,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ١۵٠ قطر گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٢٣٧  
متر و عمق  میلی ٢٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠۴ 

 مترطول ٢۵۶,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ٢۵٠قطر گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٣٠۵  
متر و عمق  میلی ٣٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٣٢۵  
متر و عمق  میلی ٣۵٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٧ 

 مترطول ٣٨٠,٠٠٠  
و عمق متر  میلی ۴٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ١٫٧۵ترانشه تا 
٠٢٠١٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,۴٢٢  
متر و عمق  میلی ۴۵٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ٢ترانشه تا 
٠٢٠١٠٩ 

 مترطول ۴٨۴,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ۵٠٠قطر گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ٢ترانشه تا 
٠٢٠١١٠ 

 مترطول ٠٠٠,۶٠۶  
متر و عمق  میلی ۶٠٠قطر  با لوله چدنی نشکن بهگذاری  لوله

 متر. ٢ترانشه تا 
٠٢٠١١١ 

 مترطول ٧۴٣,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ٧٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ٢٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٢ 

 مترطول ٧٩٧,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ٨٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ٢٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١١٣ 

 مترطول ۵٠٠,٨٨٧  
متر و عمق  میلی٩٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ٢٫٢۵ترانشه تا 
٠٢٠١١۴ 

 مترطول ٩۶٩,٠٠٠  
متر و  میلی ١٠٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١۵ 

 مترطول ١,١۶٧,٠٠٠  
متر و  میلی ١٢٠٠قطر  نشکن بهگذاری با لوله چدنی  لوله

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١۶ 

 
 

 

١٢  
 

 



 ) (داکتیل  نشکن  چدنی  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات دوم  فصل
 ١٣٩٧خطوط انتقال آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١,٣۶٣,٠٠٠  
متر و  میلی ١۴٠٠قطر  گذاری با لوله چدنی نشکن به لوله

 متر. ٢٫٧۵عمق ترانشه تا 
٠٢٠١١٧ 

 
 

 

١٣  
 

 



  مکانیکی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  مکانیکی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل

 
  مقدمه

 
، و  است  مکانیکی  اتصال  فوالدي  هاي با لوله  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح030119تا  030101  هاي در ردیف  شده  مفاد درج .1

 : زیر است  شرح ردیفها، به  این  تفصیلی  عملیات
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  مکانیکی  با وسایل  گذاري مسیر لوله  ، تمیز کردن کنی بوته .1ـ1
 . در کنار ترانشه  کردن و ریسه  کار، و باراندازي کارفرما تا پاياز   تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري .2ـ1
 مورد نظر.  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  حفر ترانشه .3ـ1
در (  ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي شیب .4ـ1

 ). لزوم  صورت
ها  ها و اتصالی لوله  ، قراردادن الزم  احتمالی  هاي با برش  سر لوله  کردن  ، آماده مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  کامل  حفاظت .5ـ1

  مرتبط  عملیات  ها، و نیز کلیه اتصالی  محلدر   لوله  و اندود داخلی  خارجی  پوشش  و تکمیل  با ترمیم  آنها، همراه  و نصب  و تنظیم  ترانشه  درون
 . مربوط  اضافی  با حفاري

 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  خاکریزي .6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پرکردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش .7ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
، با  کوبیدگی  ، بدون زمین  تا سطح  ترانشه  ، پرکردن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  پخش .8ـ1

 . الزم  لیتکمی  و سایر عملیات  اضافی  خاکهاي  )، پخش (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  خاك
  عملیات  ، شامل و فلنج  ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه  سه  ، مانند انواع مکانیکی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي .2

 : زیر است
  ، واشر و پیچفصل دوازدهم این فهرست بهامقدمه  4مصالح تحویلی کارفرما مندرج در بند  ، و یا بسته به مورد  متعلقات  و حمل  ـ بارگیري

 . نصب  در محل  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  هاي و مهره
 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سر لوله  کردن و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش

 . الزم  تکمیلی  آنها و سایر عملیات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی
هر   زیر، به  شرح  ، به با همان قطر  لولهردیف کارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  اندازه  به  بهایی ، اضافه مکانیکی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي

 گیرد: می  تعلقمربوط   فوالدي  از متعلقات  قطعه
 درصد. 140متر،  میلی 250تا  80قطر  به  مکانیکی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .1ـ2
 درصد. 170متر،  میلی 500تا  300قطر  به  مکانیکی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .2ـ2
 درصد. 195متر،  میلی 1000تا  600قطر  به  نیکیمکا  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .3ـ2
 درصد. 235متر،  میلی 1400تا  1100قطر  به  مکانیکی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .4ـ2
بیشتر   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 22شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله  چنانچه .3
دو متر   درصد، اگر عمق 22متر بیشتر باشد،   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  اسبتن بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین درصد و به 44=2×22بیشتر باشد 
 
 

 

١۴  
 

 



  مکانیکی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  لوله  طول  متر که 1هر   ازاي متر باشد، به 12کمتر از   لوله  طول  . چنانچه است  شده  متر در نظر گرفته 12  لوله  ، طول فصل  این  هاي در ردیف .4

،  حالت  شود. در این می  مورد، اضافه  سب، برح3بند  به  درصد مربوط  از اعمال  ، پس یاد شده  هاي واحد ردیف  بهاي  درصد به 5/1شود،   کم
 شود. می  محاسبه  تناسب کسر متر به

 1هر   ازاي باشد، به  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  با ضخامتهاي  متفاوت  مصرفی  هاي جدار لوله  ، ضخامت فنی  مشخصات  طبق  چنانچه .5
، 4و  3  بندهاي به  مربوط  درصدهاي  از اعمال  ، پس یاد شده  هاي واحد ردیف  بهاي درصد به 1 شود،  زیاد یا کم  جدار لوله  ضخامت  متر که میلی

 شود. می  محاسبه  تناسب متر به ، کسر میلی حالت  شود. در این کسر می  یا از آن  مورد، اضافه  بر حسب
، در  عملیات  کل به  ، نسبت1بند   شرح  ، به مکانیکی  اتصال  فوالدي  هاي هبا لول  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  درصد تقریبی .6

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده  درج 3  جدول
 

 . مختلف  باقطرهاي  یکیمکان اتصال  فوالدي  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصدپرداخت3  جدول
 شماره 

 ردیف
 80-250 300-500 600-1000 1100-1400 متر) قطر لوله (میلی

 درصد قابل پرداخت شرح عملیات
 5/7 5/4 5/2 5/1 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

  در کنارترانشه  کردن و ریسه  و باراندازي
5/22 17 5/10 9 

 16 5/12 5/10 5/11 حفر ترانشه 3
 14 5/12 5/9 5/7 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 11 13 5/11 5/10 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 5/10 9 5/8 5/7 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  رويو   اطراف  خاکریزي 6
 5/9 16 5/20 20 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 5/22 22 20 19 تکمیلی  وعملیات ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 100 جمع
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  مکانیکی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,١٨٧

 ٨٠قطر بهگذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی،  لوله
متر، و  میلی ٣٫٢ضخامت جدار  اینچ)، به ٣متر (معادل  میلی

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٩۴

 ١٠٠قطر  گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر، و  میلی ٣٫٢ضخامت جدار  اینچ)، به ۴متر (معادل  میلی

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٠٢

 ١۵٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر، و  میلی ٣٫۶ضخامت جدار  اینچ)، به ۶متر (معادل  میلی

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢٢۵

 ٢٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر، و  میلی ٣٫۶جدار ضخامت  اینچ)، به ٨متر (معادل  میلی

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢۵٩

 ٢۵٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر، و  میلی ۴ضخامت جدار  اینچ)، به ١٠متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠۵ 

  
 مترطول ٣١٠,٠٠٠

 ٣٠٠قطر مکانیکی، بهگذاری با لوله فوالدی اتصال  لوله
متر،  میلی ۴٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ١٢متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵و عمق تا 

٠٣٠١٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٣١

 ٣۵٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ۴٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ١۴متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠٧ 

  
 مترطول ٣۴۴,۵٠٠

 ۴٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر، و  میلی ۵ضخامت جدار  اینچ)، به ١۶متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٨٠

 ۴۵٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ۵٫۶جدار  ضخامت اینچ)، به ١٨متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١٠٩ 

  
 مترطول ۴٣٣,٠٠٠

 ۵٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ۵٫۶ضخامت جدار  اینچ)، به ٢٠متر (معادل  میلی

 متر. ٢و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵۵٩

 ۶٠٠قطر مکانیکی، بهگذاری با لوله فوالدی اتصال  لوله
متر،  میلی ۶٫٣ضخامت جدار  اینچ)، به ٢۴متر (معادل  میلی

 متر. ٢و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١١ 
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  مکانیکی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,۶١٠

 ٧٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ۶٫٣ضخامت جدار  اینچ)، به ٢٨متر (معادل  میلی

 متر. ٢و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١٢ 

  
 مترطول ٧١٨,٠٠٠

 ٨٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ٧٫١ضخامت جدار  اینچ)، به ٣٢متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١٣ 

  
 مترطول ٨٠۵,۵٠٠

 ٩٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر، و  میلی ٨ضخامت جدار  بهاینچ)،  ٣۶متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١۴ 

  
 مترطول ٨٨٣,٠٠٠

 ١٠٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ٨٫٨ضخامت جدار  اینچ)، به ۴٠متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫۵و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١۵ 

  
 مترطول ٩۵٨,٠٠٠

 ١١٠٠قطر فوالدی اتصال مکانیکی، بهگذاری با لوله  لوله
متر، و  میلی ١١ضخامت جدار  اینچ)، به ۴۵متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١۶ 

  
 مترطول ١,١۵٨,٠٠٠

 ١٢٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی ، به لوله
متر، و  میلی ١١ضخامت جدار  اینچ)، به ۴٨متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٧۵تا  عمق ترانشه

٠٣٠١١٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,٢۴۴

 ١٣٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ١٢٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ۵١متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١٨ 

  
 مترطول ١,٣٢١,٠٠٠

 ١۴٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال مکانیکی، به لوله
متر،  میلی ١٢٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ۵۴متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠٣٠١١٩ 
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  جوشی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل

 
  مقدمه

 

، و  است  جوشی  اتصال  فوالدي  هاي با لوله  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح040122تا  040101  هاي در ردیف  شده  مفاد درج .1
 : زیر است  شرح ردیفها، به  این  تفصیلی  عملیات

 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  مکانیکی  با وسایل  گذاري مسیر لوله  ، تمیزکردن کنی بوته .1ـ1
 . در کنار ترانشه  کردن و ریسه  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ها، از محل لوله  و حمل  بارگیري .2ـ1
 موردنظر.  تا عمق  مکانیکی  وسیله  هر نوعبا   حفر ترانشه .3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي شیب .4ـ1

 ). لزوم  صورت
  ها و انجام سر لوله  ، تنظیم الزم  احتمالی  زدنهاي با برشها و پخ  سرلوله  کردن  ، آماده مواد خارجی  از ورود هر گونه  لوله  داخل  کامل  حفاظت .5ـ1

 . طور کامل شود به  انجام  از ترانشه  خارج  است  مورد الزم  برحسب  که  جوشکاري  عملیات
  شود و ترمیم  انجام  ترانشه  درون  است  مورد الزم  برحسب  که  جوشکاري  عملیات  ها و انجام سر لوله  ، تنظیم ترانشه  ها درون لوله  قراردادن .6ـ1

 . مربوط  اضافی  با حفاري  مرتبط  عملیات  با کلیه  ها، همراه اتصالی  در محل  لوله  و اندود داخلی  خارجی  و پوشش  زدایی زنگ  و تکمیل
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  خاکریزي .7ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پرکردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش .8ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
، با  کوبیدگی  ، بدون زمین  تا سطح  ترانشه  ، پرکردن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  پخش .9ـ1

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  خاکهاي  )، پخش (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  خاك
زیر   عملیات  مل، شا و فلنج  ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه سه  ، مانند انواع جوشی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي .2

 : است
و   ، واشر و پیچمقدمه فصل دوازدهم این فهرست بها 4مصالح تحویلی کارفرما مندرج در بند  ، و یا بسته به مورد متعلقات  و حمل  ـ بارگیري

 . نصب  در محل  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  هاي مهره
 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سر لوله  کردن و آماده  ، تنظیم لوله  زدن و پخ  ـ برش

 سایر و  الزم  جوشکاریهاي  آنها، انجام  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت
 . الزم  تکمیلی  عملیات
  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی
هر   زیر، به  شرح  ، به با همان قطر  لولهذاري ردیف کارگ واحد  از بهاي  درصدي  اندازه  به  بهایی ، اضافه جوشی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي

 گیرد: می  تعلقمربوط   يفوالد  از متعلقات  قطعه
 درصد. 195متر،  میلی 250تا  80قطر  به  جوشی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .1ـ2
 درصد. 205متر،  میلی 500تا  300قطر  به  جوشی  اتصال  فوالدي  هاي ولهل  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .2ـ2
 درصد. 225متر،  میلی 1000تا  600قطر  به  جوشی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .3ـ2
 درصد. 235متر،  میلی 1400تا  1100قطر  به  جوشی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .4ـ2
 درصد. 250متر،  میلی 2400تا  1600قطر   به  جوشی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  فوالدي  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  براي .5ـ2
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بیشتر   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 12شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله  چنانچه .3
دو متر   درصد، اگر عمق 12متر بیشتر باشد،   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  اسبتن بیشتر. کسر متر به  عمقهاي  براي  ترتیب  همین درصد و به 24=2×12بیشتر باشد 
  لوله  طول  مترکه 1هر   ازاي متر باشد، به 12کمتر از   لوله  طول  . چنانچه است  شده  متر در نظر گرفته 12  لوله  ، طول فصل  این  هاي در ردیف .4

،  حالت شود. در این می  اضافه مورد،  برحسب ،3 بند  به  مربوط درصد  اعمال از  پس ، یادشده  هاي ردیف واحد  بهاي  به درصد 3شود،   کم
 شود. می  محاسبه  تناسب  کسرمتر به

هر   ازاي باشد، به  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  هاي با ضخامت  متفاوت  مصرفی  هاي جدار لوله  ، ضخامت فنی  مشخصات  طبق هچنانچ .5
و  3  بندهاي به  مربوط  درصدهاي  از اعمال  ، پس یاد شده  هاي واحد ردیف  بهاي صد بهدر 4شود،   زیاد یا کم  جدارلوله  ضخامت  متر که میلی 1
 شود. می  محاسبه  تناسب متر به ، کسر میلی حالت  شود. در این کسر می  یا از آن  مورد، اضافه  ، برحسب4
، در  فصل  این  هاي ، در ردیف و قائم  افقی  هاي از قوس  بور لولهع  براي  الزم  اضافی  و جوشکاریهاي  زدن )، پخ برکردن  (فارسی  برش  هزینه .6

 . است  شده  نظر گرفته
  ، در نظر گرفته فصل  این  هاي واحد ردیف  در بهاي  آن  و هزینه  پیمانکار است  عهده به  لوله  خط  جوشکاري  الکترود مورد نیاز براي  تأمین .7

  از الکترود خارجی  استفاده  فنی  مشخصات  طبق  . چنانچه است  تولید داخل  از نوع  ، الکترود منظور شده فصل  این  هاي . در ردیف است  شده
 شود.  بینی پیش  فصل  این  هاي در ردیف  از الکترود خارجی  استفاده  بهاي اضافه  با عنوان  داري ستاره  برآورد باید ردیف  تهیه  باشد، هنگام  الزامی

شود و پیمانکار تنها باید  می  کارفرما انجام  هزینه  )، به معمولی  بر کنترلهاي  (عالوه  ایکس  با اشعه  جوشکاري  هاي محل  یفیتک  کنترل .8
  شده  الحمجدد کار اص  آزمایش  مردود باشد، هزینه  شده  ، کار انجام آزمایش  نتیجه  بر اساس  کند. چنانچه  فراهم  زمینه  را در این  الزم  تسهیالت

 . پیمانکار است  عهده به
، در  عملیات کل به  ، نسبت1بند   شرح  ، به جوشی  اتصال  فوالدي  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  درصد تقریبی .9

 گیرد. یقرار م  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده  درج 4  جدول
 
 

 . مختلف  قطرهاي با  جوشی  اتصال  فوالدي  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت4  جدول
 

 شماره
 ردیف

 80-250 300-500 600-1000 1100-1400 1600-2400 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/5 5/3 5/1 1 5/0 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري لولهمسیر   تمیز کردن 1

از کارفرما و  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري 2
 6 7 5/10 12 5/10  در کنارترانشه  کردن و ریسه  باراندازي

 5/11 9 5/6 6 4 حفر ترانشه 3
 5/8 5/6 5/4 3 3 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 43 44 48 54 54 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 5/6 5/6 5 4 5 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 7 5/11 5/13 11 14 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 12 12 5/10 9 9 تکمیلی  وعملیات نهایی، خاکریز  سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,٢۵٠

متر  میلی ٨٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و عمق  میلی ٣٫٢ضخامت جدار  اینچ)، به ٣(معادل 

 متر. ١٫۵ترانشه تا 

٠۴٠١٠١ 

  
 مترطول ٢۵٧,٠٠٠

 ١٠٠قطر جوشی، به گذاری با لوله فوالدی اتصال لوله
متر، و  میلی ٣٫٢ضخامت جدار  اینچ)، به ۴متر (معادل  میلی

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠٢ 

  
 مترطول ٢٧۵,۵٠٠

 ١۵٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ٣٫۶ضخامت جدار  اینچ)، به ۶متر (معادل  میلی

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠٣ 

  
 مترطول ٣٠٢,٠٠٠

 ٢٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ٣٫۶ضخامت جدار  اینچ)، به ٨متر (معادل  میلی

 متر. ١٫۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠۴ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٣١

 ٢۵٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ۴ضخامت جدار  اینچ)، به ١٠متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٨٩

 ٣٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ۴٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ١٢متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠۶ 

  
 مترطول ۴٣١,٠٠٠

 ٣۵٠قطر بهگذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی،  لوله
متر،  میلی ۴٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ١۴متر (معادل  میلی

 متر.١٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴۶٢

 ۴٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ۵ضخامت جدار  اینچ)، به ١۶متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴٩٣

 ۴۵٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ۵٫۶ضخامت جدار  اینچ)، به ١٨متر (معادل  میلی

 متر. ١٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٠٩ 

  
 مترطول ۵۴٣,٠٠٠

 ۵٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ۵٫۶ضخامت جدار  اینچ)، به ٢٠متر (معادل  میلی

 متر. ٢و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٩٧

 ۶٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ۶٫٣ضخامت جدار  اینچ)، به ٢۴متر (معادل  میلی

 متر. ٢و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١١ 

 
 

 

٢٠  
 

 



  جوشی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل
 ١٣٩٧بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال فهرست 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,٧٩٠

 ٧٠٠قطر بهگذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی،  لوله
متر،  میلی ۶٫٣ضخامت جدار  اینچ)، به ٢٨متر (معادل  میلی

 متر. ٢و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩٧٨

 ٨٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ٧٫١ضخامت جدار  اینچ)، به ٣٢متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٢۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١٣ 

  
 مترطول ١,١١٨,٠٠٠

 ٩٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ٨ضخامت جدار  اینچ)، به ٣۶متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٢۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١۴ 

  
 مترطول ١,٣٢٣,٠٠٠

 ١٠٠٠قطر   گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ٨٫٨جدار ضخامت  اینچ)، به ۴٠متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴۶۶,١

 ١١٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ١١ضخامت جدار  اینچ)، به ۴۵متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١۶ 

  
 مترطول ١,٩٣٢,٠٠٠

 ١٢٠٠قطر جوشی، به گذاری با لوله فوالدی اتصال لوله
متر، و  میلی ١١ضخامت جدار  اینچ)، به ۴٨متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٧۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١٧ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢,١۴۶

 ١٣٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ١٢٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ۵١متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,۴٠۵,٢

 ١۴٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ١٢٫۵ضخامت جدار  ، به اینچ) ۵۴متر (معادل  میلی

 متر. ٢٫٧۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١١٩ 

  
 مترطول ٢,٩٣٠,٠٠٠

 ١۶٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر،  میلی ١۴٫٢ضخامت جدار  اینچ)، به ۶٣متر (معادل  میلی

 متر. ٣و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٢٠ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶٧۵,٣

 ١٨٠٠قطر گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ١۶ضخامت جدار  اینچ)، به ٧٢متر (معادل  میلی

 متر. ٣٫٢۵عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٢١ 

  
 مترطول ٨٠١,٠٠٠,۴

 ٢٠٠٠قطر لوله فوالدی اتصال جوشی، بهگذاری با  لوله
متر،  میلی ١٧٫۵ضخامت جدار  اینچ)، به ٧٨متر (معادل  میلی

 متر. ٣٫۵و عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٢٢ 

 
 

 

٢١  
 

 



  جوشی  اتصال  فوالدی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات چهارم  فصل
 ١٣٩٧بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال فهرست 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ١٢٨,٠٠٠,۶

 ٢٢٠٠قطر   گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ٢٠ضخامت جدار  اینچ)، به ٨٧متر (معادل  میلی

 متر. ٣٫٧۵ترانشه تا عمق 

٠۴٠١٢٣ 

  
 مترطول ٧,٧١٩,٠٠٠

 ٢۴٠٠قطر   گذاری با لوله فوالدی اتصال جوشی، به لوله
متر، و  میلی ٢٢ضخامت جدار  اینچ)، به ٩۴متر (معادل  میلی

 متر. ۴عمق ترانشه تا 

٠۴٠١٢۴ 

 
 

 

٢٢  
 

 



  مسلح  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  مسلح  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل

 
  مقدمه

 
  تفصیلی  ، و عملیات است  مسلح  بتنی  هاي با لوله  گذاري لوله  از عملیات  مختصري  ، شرح050106تا  050101  هاي در ردیف  شده  مفاد درج .1

 : زیر است  شرح ردیفها، به  این
 . الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  مکانیکی  با وسایل  گذاري مسیر لوله  ، تمیزکردن کنی بوته .1ـ1
 . در کنار ترانشه  کردن و ریسه  کار، و باراندازي ما تا پاياز کارفر  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري .2ـ1
 مورد نظر.  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  حفر ترانشه .3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي شیب .4ـ1

 ).  لزوم  رتصو
 آنها.  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  حفاظت .5ـ1
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  خاکریزي .6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پرکردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش .7ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
، با  کوبیدگی  ، بدون زمین  تا سطح  ترانشه  ، پرکردن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  و کوبیدن  پخش .8ـ1

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  خاکهاي  )، پخش (خاکریز نهایی  ارياز خاکبرد  حاصل  خاك
  عملیات  ، شامل فلنج  و ساکت  فلنج  ، اسپیکات ، تبدیل ، زانویی ، چهارراه راه سه  ، مانند انواع مسلح  بتنی  هاي لوله  از متعلقات  هر قطعه  اجراي .2

 : زیر است
 . نصب  در محل  کار، وباراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  هاي و مهره  واشر و پیچ ، متعلقات  و حمل  ـ بارگیري

   با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  ـ انجام
 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن و آماده  ، تنظیم مربوط  فوالدي  در قسمت  لوله  ـ برش

  با   همراه  الزم  جوشکاریهاي  آنها و انجام  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  متعلقات  داخل  ملکا  ـ حفاظت
 . الزم  تکمیلی  مورد) و سایر عملیات  (برحسب  مربوط  اضافی  با حفاري  مرتبط  عملیات  کلیه

  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی
   از متعلقات  هر قطعه  زیر، به  شرح  ، به با همان قطر  لولهردیف کارگذاري  واحد  از بهاي  درصدي  اندازه  به  بهایی ، اضافه مسلح  بتنی  هاي لوله

 گیرد: می  تعلقمربوط 
 درصد. 195متر،  میلی 600تا  400قطر  به  مسلح  بتنی  هاي لوله  از متعلقات  هرقطعه  اجراي  براي .1ـ2
 درصد. 195متر،  میلی 1000تا  800قطر  به  مسلح  بتنی  هاي لوله  از متعلقات  هرقطعه  اجراي  براي .2ـ2
 درصد. 210متر،  میلی 1400تا  1200قطر  به  مسلح  تنیب  هاي لوله  از متعلقات  هرقطعه  اجراي  براي .3ـ2

کمربند از   صورت  (به  مسلح  بتنی  هاي لوله  فوالدي  متعلقات  نصب  تکمیل  براي  ترانشه  در داخل  اضافی  جوشکاري  لزوم  در صورت ) تبصره
بها،  فهرست  این  فوالدي  کارهاي  فصل 120504تا  120501  هاي از ردیف  مربوط  )، هزینه و متعلقات  لوله  اتصال  محل  روي  فوالدي  ورق

  هاي ، و هزینه است  شده  بینی پیش  فصل  این 2بند   هاي ، در ردیف مربوط  اضافی  از حفاري  ناشی  هاي شود. هزینه می  مورد، محاسبه  برحسب
 شود. می  محاسبه  والديف  کارهاي  فصل 120401  کمربندها از ردیف  این  سازي و آماده  برش

 
 

 

٢٣  
 

 



  مسلح  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
بیشتر   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 16شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  در عمقهاي  گذاري لوله  چنانچه .3
دو متر   درصد، اگر عمق 16بیشتر باشد، متر   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي به

 شود. می  محاسبه  تناسب کسر متر به  حالت  بیشتر. در این  عمقهاي  براي  ترتیب  همین درصدو به 32=2×16بیشتر باشد 
  درج 5  ، در جدول عملیات  کل به  ، نسبت1بند   شرح  ، به مسلح  بتنی  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  درصد تقریبی .4

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده
 

 . مختلف  قطرهاي با  مسلح  بتنی  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت5  جدول
 

 شماره
 ردیف

 400-600 80-1000 1200-1400 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/2 5/1 1 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

  در کنارترانشه  کردن و ریسه  باراندازي
28 28 27 

 5/10 5/9 9 ترانشهحفر  3
 5/6 5 4 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 14 5/15 5/19 آنها  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 7 7 6 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 17 5/18 18 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 5/15 15 5/14 تکمیلی  وعملیات ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 جمع

 
 

 

٢۴  
 

 



  مسلح  بتنی  های با لوله  گذاری لوله  . عملیات پنجم  فصل
 ١٣٩٧واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال فهرست بهای 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ۵٧۴,۵٠٠  
متر و عمق  میلی ۴٠٠قطر گذاری با لوله بتنی مسلح ، به لوله

 متر. ٢ترانشه تا 
٠۵٠١٠١ 

 مترطول ٧۶٩,٠٠٠  
عمق متر و  میلی ۶٠٠قطر گذاری با لوله بتنی مسلح، به لوله

 متر. ٢ترانشه تا 
٠۵٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٩٩٣  
متر و عمق  میلی ٨٠٠قطر گذاری با لوله بتنی مسلح، به لوله

 متر.٢٫٢۵ترانشه تا 
٠۵٠١٠٣ 

 مترطول ١,٢٣٣,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ١٠٠٠قطر گذاری با لوله بتنی مسلح، به لوله

 متر. ٢٫۵ترانشه تا 
٠۵٠١٠۴ 

 مترطول ۵٩٨,٠٠٠,١  
متر و عمق  میلی ١٢٠٠قطر گذاری با لوله بتنی مسلح، به لوله

 متر. ٢٫٧۵ترانشه تا 
٠۵٠١٠۵ 

 مترطول ١,٩۶٣,٠٠٠  
متر و عمق  میلی ١۴٠٠قطر گذاری با لوله بتنی مسلح، به لوله

 متر. ٣ترانشه تا 
٠۵٠١٠۶ 

 
 

 

٢۵  
 

 



  )G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  )G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل

 
  مقدمه

 
  ، و عملیات است )G.R.P(  فایبرگالس  هاي با لوله  گذاري لوله  ازعملیات  مختصري  ، شرح060118تا  060101  هاي در ردیف  شده  مفاد درج .1

 : زیر است  شرح ردیفها، به  این  تفصیلی
 . الزم  اريبرد نقشه  کارهاي  و انجام  مکانیکی  با وسایل  گذاري مسیر لوله  ، تمیز کردن کنی بوته .1ـ1
 . در کنار ترانشه  کردن  و ریسه  کار، باراندازي  از کارفرما تا پاي  تحویل  از محل ها، و اتصالی ها لوله  و حمل  بارگیري .2ـ1
 مورد نظر.  تا عمق  مکانیکی  وسیله  با هر نوع  حفر ترانشه .3ـ1
(در   ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب ديسرن  خاك  و پخش  ، ریختن ترانشه  کف  و تسطیح  بندي شیب .4ـ1

 ). لزوم  صورت
  تراش  با عملیات  آنها، همراه  و نصب  ترانشه  ها درون ها و اتصالی لوله  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هرگونه  لوله  داخل  کامل  حفاظت .5ـ1

 . سرلوله  برشدر موارد   الزم  یا جوشکاري
 . سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  هاي لوله  و روي  اطراف  خاکریزي .6ـ1
  از هر گونه  عاري  لوله  ، خط از تخلیه  پس  که  طوري ، به و تخلیه  پر کردن  شاملطبق مشخصات فنی و ،  لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش .7ـ1

 و مواد زاید باشد.  رسوب
با  بدون کوبیدگی، ، زمین  تا سطح  ترانشه   ، پرکردن فنی  مشخصات  طبق  مورد لزوم  تا تراکم  دستی  با وسایل  سرندي  خاك  دنو کوبی  پخش .1-8

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  خاکهاي  پخش)،  (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  خاك
 :  زیر است  عملیات  ، شامل و تبدیل  ، زانویی راه سه  ، مانند انواع)G.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي .2

 . نصب  در محل  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مربوط  و اجزاي  فایبرگالس  متعلقات  و حمل  ـ بارگیري
 . با آن  مرتبط  عملیات  و کلیه  الزم  اضافی  حفاري  انجامـ 

 . متعلقات  نصب  براي  سرلوله  کردن  و آماده  ، تنظیم لوله  ـ برش
 . الزم  تکمیلی  آنها، و سایر عملیات  ، نصب ترانشه  درون  متعلقات  ، قراردادن مواد خارجی  از ورود هر گونه  متعلقات  داخل  کامل  ـ حفاظت

  متعلقات  اجراي  اضافی  هاي هزینه  جبران  شود، و براي می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   طبق  متعلقات  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی
هر   زیر، به  شرح  ، به ربا همان قط  لولهردیف کارگذاري واحد   از بهاي  درصدي  اندازه به  بهایی ، اضافه)G.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  فایبرگالس

 گیرد: می  تعلقمربوط   فایبرگالس  از متعلقات  قطعه
 درصد. 135متر،  میلی 250تا  100قطر   به )G.R.P(  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-1
 درصد. 250متر،  میلی 500تا  300قطر   به )G.R.P(  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-2
 درصد. 270متر،  میلی 1000تا  600قطر   به )G.R.P(  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-3
 درصد. 295متر،  میلی 2000تا  1200قطر   به )G.R.P(  فایبرگالس  از متعلقات  هر قطعه  اجراي  . براي2-4

هاي این  هاي واحد ردیف انجام شود، از قیمت G.R.P بجاي G.R.Vهاي فایبرگالس مانند  با انواع دیگر لوله  گذاري ولهلعملیات   چنانچه. 3

 شود. فصل، بسته به مورد، استفاده می

بیشتر،   متر عمق  هر یک  ازاي درصد به 26شود،   انجام  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  بیشتر از عمق  هاي در عمق  گذاري لوله  چنانچه. 4

درصد، اگر دو متر بیشتر  26متر بیشتر باشد   یک  ، اگر عمق مثال  عنوان  شود. به می  مورد، اضافه  ، بر حسب فصل  این  هاي واحد ردیف  بهاي  به
 شود. می  محاسبه  تناسب  بیشتر. کسر متر به  هاي عمق  براي  ترتیب  همین درصد و به 52=2×26باشد 
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  )G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
، در  عملیات  کل  به  ، نسبت1بند   شرح  ، به)G.R.P(  فایبرگالس  هاي با لوله  گذاري کار لوله  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  درصد تقریبی. 5

 گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  هاي وضعیت  صورت  پرداخت  براي  ، که است  شده  درج 6  جدول
 

 . مختلف  باقطرهاي )G.R.P(  فایبرگالس  هاي لوله  ، براي گذاري لوله  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت6  جدول
 

 شماره
 ردیف

 100-250 300-500 600-1000 1200-2000 متر) قطر لوله (میلی
 درصد قابل پرداخت شرح عملیات

 5/7 5/4 3 5/2 الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  گذاري مسیر لوله  تمیز کردن 1

2 
از کارفرما و  تحویل  ها، از محل ها و اتصالی لوله  و حمل  بارگیري

  در کنارترانشه  کردن و ریسه  باراندازي
17 16 15 17 

 15 13 11 14 حفر ترانشه 3
 16 15 12 11 ترانشه  کف  کردن  و آماده  تسطیح 4
 4 5 7 7 آنها  و نصب  ترانشه  درون ها ها و اتصالی لوله  قراردادن 5
 5/12 13 12 5/11 سرندي  ، با خاك ترانشه  درون  لوله  و روي  اطراف  خاکریزي 6
 12 18 23 5/23 لوله  خط  هیدرولیکی  آزمایش 7
 16 5/16 16 5/13 تکمیلی  وعملیات ، خاکریز نهایی سرندي  خاك  وکوبیدن پخش 8

 100 100 100 100 جمع

 
 

 

٢٧  
 

 



  )G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ١۵٣,٠٠٠  
 ١٠٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠١ 

 مترطول ۵٠٠,١٧٢  
 ١۵٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٢٠٣  
 ٢٠٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,٢١٠  
 ٢۵٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٢۵٨  
 ٣٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,٢٧١  
 ٣۵٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ١٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠۶ 

 مترطول ٠٠٠,٣١۴  
 ۴٠٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢ترانشه تا متر و عمق  میلی
٠۶٠١٠٧ 

 مترطول ٣٧۴,۵٠٠  
 ۵٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠٨ 

 مترطول ۵٠٠,۴۴٢  
 ۶٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,۵١٨  
 ٧٠٠قطر  ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١٠ 

 مترطول ٠٠٠,۵٧۶  
 ٨٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١١ 

 مترطول ٠٠٠,۶۶۴  
 ٩٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١٢ 

 مترطول ۵٠٠,٧۴١  
 ١٠٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١٣ 

 مترطول ٠٠٠,٩۴۶  
 ١٢٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١۴ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠٣۶  
 ١۴٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٢٫٧۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١۵ 

 مترطول ١,١٨٧,٠٠٠  
 ١۶٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٣متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١۶ 
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  )G.R.P(  فایبرگالس  های لوله با  گذاری لوله  . عملیات ششم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ١,٣۶٢,٠٠٠  
 ١٨٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٣٫٢۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١٧ 

 مترطول ۵٧١,٠٠٠,١  
 ٢٠٠٠قطر ، به(G.R.P)فایبرگالس   گذاری با لوله لوله

 متر. ٣٫۵متر و عمق ترانشه تا  میلی
٠۶٠١١٨ 
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 . تمفه  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 . تمفه  فصل
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 شیرها  . نصب هشتم  فصل
 ١٣٩٧آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال 

  
 شیرها  . نصب هشتم  فصل

 
  مقدمه

 
 : زیر است  شرح  ردیفها، به  این  تفصیلی  ، و عملیات است  از عملیات  مختصري  شیرها، شرح  و نصب  حمل  هاي در ردیف  شده  مفاد درج .1
 : ، شامل حوضچه  یا داخل  ، در زیر خاك و در هر عمق  کالساز هر   شیرآالت  و نصب  حمل .1ـ1

  تحویل  )، از محل مدفون  بازدید در مورد شیرهاي  و دریچه  ، قاب اي چکمه  (و روکش  مربوط  هاي و مهره  شیر، واشر و پیچ  و حمل  ـ بارگیري
 . نصب  در محل  کار، و باراندازي از کارفرما تا پاي

 ). مدفون  (در مورد شیرهاي  و کوبیدن  پاشی ، آب ترانشه  کف  و تسطیح  بندي ، شیب الزم  اضافی  خاکی  عملیات  ـ انجام
 ). لزوم  (در صورت  یا حوضچه  ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ـ تلمبه

با   آنها(همراه  و نصب  یا حوضچه  ترانشه  ها درون و مهره  شیر، واشر و پیچ  ، قراردادن مواد خارجی  شیر از ورود هر گونه  داخل  کامل  ـ حفاظت
 ). مدفون  بازدید در مورد شیرهاي  و دریچه  ، قاب اي چکمه  روکش  نصب

 ). نمدفو  (در مورد شیرهاي  مورد لزوم  ، تا تراکم دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  سرندي  ، با خاك ترانشه  شیر درون  و روي  اطراف  ـ خاکریزي
  ( در مورد شیرهاي  اضافی  خاکهاي  )، پخش (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  ، با خاك کوبیدگی  ، بدون زمین  تا سطح  ترانشه  ـ پرکردن

 . الزم  تکمیلی  ) و سایر عملیات مدفون
 . است  غیر مدفون یا  مدفون  صورت به  نصب  هر دو حالت  براي  کشویی  شیرهاي  و نصب  حمل  هاي ردیف .2
 شود. می  استفاده  اي شیر پروانه به  مربوط  هاي ، از ردیف و سایر موارد مشابه  جریان  گیري اندازه  ، دستگاه شیر یکطرفه  براي .3
شیر   به  مربوط  هاي ردیف  درصد قیمت 70، برابر )Dismantling Joint(شیر   کردن باز و بسته  مخصوص  قطعه  و نصب  حمل  بهاي .4

 شود. می  در نظر گرفته  اي پروانه
  فصل  این  هاي ردیف  در قیمت  هزینه  شود، و مابقی می  بها محاسبه  فهرست  این  کلیات 25بند   شیرها طبق  و نصب  حمل  از هزینه  قسمتی .5

 . است  منظور شده
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 شیرها  . نصب هشتم  فصل
 ١٣٩٧خطوط انتقال آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٨٠١٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ٨٠قطر حمل و نصب شیر کشویی، به عدد ۴٠٣,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠قطر بهحمل و نصب شیر کشویی،  عدد ۵٣٨,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠٣ متر. میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠قطر  حمل و نصب شیر کشویی، به عدد ١,٠٠٨,٠٠٠  

 ٠٨٠١٠۴ متر. میلی ۶٠٠تا  ۴۵٠قطر  حمل و نصب شیر کشویی، به عدد ٠٠٠,۴٢۴,١  

 ٠٨٠٢٠١ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠قطر  ای به حمل و نصب شیر پروانه عدد ٧٣١,٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠٢ متر. میلی ۴٠٠تا  ٣٠٠قطر  ای به حمل و نصب شیر پروانه عدد ٩٧۴,۵٠٠  

 ٠٨٠٢٠٣ متر. میلی ۶٠٠تا  ۴۵٠قطر  ای به حمل و نصب شیر پروانه عدد ۶٩٠,٠٠٠,١  

 ٠٨٠٢٠۴ متر. میلی ١٠٠٠تا  ٧٠٠قطر  ای به حمل و نصب شیر پروانه عدد ٠٠٠,٢,٧٨۴  

 عدد ١۵٨,٠٠٠,۵  
 ١٣٠٠تا  ١١٠٠قطر  ای به پروانهحمل و نصب شیر 

 متر. میلی
٠٨٠٢٠۵ 

 عدد ٠٠٠,٩٢۶,۶  
 ١۶٠٠تا  ١۴٠٠قطر  ای به حمل و نصب شیر پروانه

 متر. میلی
٠٨٠٢٠۶ 

 ٠٨٠٣٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ۵٠قطر  حمل و نصب شیر هوا، به عدد ۵۵۶,۵٠٠  

 ٠٨٠٣٠٢ متر. میلی ٢٠٠تا  ١۵٠قطر  حمل و نصب شیر هوا، به عدد ۵٠٠,٧۶٨  

 ٠٨٠۴٠١ متر. میلی ١٠٠تا  ٨٠قطر  حمل و نصب دریچه تخلیه، به عدد ٣۴۵,۵٠٠  

 ٠٨٠۴٠٢ متر. میلی ٢۵٠تا  ١۵٠قطر  حمل و نصب دریچه تخلیه، به عدد ۴۶١,٠٠٠  

 عدد ۴۶١,٠٠٠  
متر،  میلی ١٠٠تا  ٨٠قطر  حمل و نصب شیر فشار شکن، به

 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.
٠٨٠۵٠١ 

 عدد ۶١۴,۵٠٠  
متر،  میلی ٢۵٠تا  ١۵٠قطر  حمل و نصب شیر فشار شکن به

 همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم.
٠٨٠۵٠٢ 

 عدد ١,١۵٢,٠٠٠  
 ۴٠٠تا  ٣٠٠قطر  حمل و نصب شیر فشار شکن، به

 متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم. میلی
٠٨٠۵٠٣ 

 عدد ٠٠٠,۶١۴,١  
 ۶٠٠تا  ۴۵٠قطر  نصب شیر فشار شکن، بهحمل و 

 متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم. میلی
٠٨٠۵٠۴ 

 عدد ٢,١٧٩,٠٠٠  
 ٩٠٠تا  ٧٠٠قطر  حمل و نصب شیر فشار شکن، به

 متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای الزم. میلی
٠٨٠۵٠۵ 
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 شیر  های حوضچه  . احداث نهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 شیر  های حوضچه  . احداث نهم  فصل

 
  مقدمه

 
  بتن  هر متر مکعب  ازاي  زیر، به  شرح  به  الزم  کارهاي  انجام  بهاي  ، شامل090102تا  090101  هاي شیر در ردیف  حوضچه  واحد احداث  بهاي .1

 : است  در حوضچه C 25  از نوع  مصرفی
  زنی گود، تلمبه  کف  وکوبیدن  پاشی  ، آب د نظر، تسطیحمور  تا عمق  مکانیکی  وسیله  حفر گود با هر نوع  ، شامل الزم  خاکی  عملیات  انجام .1-1

 ). لزوم  گود (درصورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه
 .02C  از نوع  بتنو   ) مایه  کم  (بتن C 10  از نوع  بتن  و ریختن  تهیه .1-2
هر   و به  تعداد الزم  ، به ها و غیره عبور لوله  محل  سوراخهاي  تعبیهبا   همراه  الزم  یا داربست  بست ، و چوب مصالح  با هر نوع  بندي قالب .1-3

 قطر.
 . ساخته از درجا یا پیش  ، اعمC 25  از نوع  بتن  و اجراي  تهیه .1-4
 عبور از دیوارها.   ها در محل دور لوله  کاري و عایق  جاسازي .1-5
 ، با دو قشر اندود قیر. حوضچه  دیوارهاي  خارجی  سطح  کاري  قیر و عایق  تهیه .1-6
 . تخلیه  لوله  در اطراف  زهکش  شن  و ریختن  تهیه .1-7
 . کوبیدگی  )، بدون (خاکریز نهایی  از خاکبرداري  حاصل  با خاك  حوضچه  اطراف  خاکریزي .1-8
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  مواد زاید و خاك  آوري ، جمع حوضچه  داخل  ، نظافت محل  کردن  و پاك  تسطیح .1-9
 . است  حوضچه  تا زیر سقف  داخل  شده  تمام  کف  بین  ، فاصله حوضچه  منظور از عمق .2
 شود.  بینی پیش  در کنار پله  مناسب  ، دستکهاي منظور حفاظت به  است  متر، الزم 5/2از   بیش  عمق به  هاي حوضچه  براي .3
و لوله فوالدي براي هواکش سقف و تخلیه  مربوط  با قاب  چدنی  و دریچه  و حفاظ  و نیز پله  میلگرد الزم  و نصب  ل، حم تهیه  هزینه .4

،  فوالدي  کارهاي  در فصل  مربوط  هاي ، از ردیف آن  محاسبه  و براي  است  ها منظور نشده حوضچه  واحد احداث  ، در بهاي هاي شیر حوضچه
 خواهد شد.  استفاده

بها  شود، اضافه  دیگر استفاده  نوع  از بتن  و چنانچه  ، بودهC 25  از نوع  مصرفی  بتن  حجم  شیر بر حسب  هاي حوضچه  بهاي  واحد پرداخت .5
 شود. می  ، محاسبه بندي  و قالب  بتنی  کارهاي  در فصل  شده  درج  هاي ردیف  یا کسربها طبق

  هاي واحد ردیف  دیگر، در بهاي  و موارد مشابه دسترسی رو آدم شافت،  سقف  کاري  ، عایق حوضچه  سقف  روي  خاکی  عملیات  انجام  بهاي .6
 . است  منظور نشده  فصل  این
در   مختلف  کارهاي  اجراي  سختی  هاي شود، هزینه  ساخته  زیرزمینی  شیر باید زیر تراز آب  هاي حوضچه  در موارد استثنایی  چنانچه .7

  و مواد آب  واتراستاپي این فصل، ها واحد ردیف  شود. در بهاي می  ، محاسبه مربوط  هاي در فصل  مندرج  بهاي اضافه  هاي ، از ردیف حوضچه
 . است  بند منظور نشده

  فصل  موردنظر در این  بندي و قالب  بتنی  بها، در مورد کارهاي فهرست  این  بندي و قالب  بتنی  کارهاي  فصل  مقدمه 8و  6تا  1  مفاد بندهاي .8
 رود. نیز بکار می

  شده  درج 7  ، در جدول عملیات  کل به  ، نسبت1بند   شرح  شیر، به  هاي حوضچه  کار احداث  از مراحل  هر یک  انجام  هزینه  درصد تقریبی .9
  ها در صورت حوضچه  شده  انجام  عملیات  منظور کردن  براي گیرد. قرار می  مورد استفاده  موقت  وضعیتهاي  صورت  محاسبه  براي  که  است

از   با استفاده  شود. سپس می  محاسبه  مربوط  هاي ردیف  طبق  آن  به  مربوط  ها و قیمت از حوضچه  هر یک  بتن  ، ابتدا حجم موقت  وضعیتهاي
شود.  می  درج  موقت  وضعیت  و در صورت  اعمال  حوضچه  قیمت و به  آمده  دست به  هر حوضچه  شده  انجام  عملیات به  ، درصد مربوط7  جدول
 خواهد شد.  محاسبه  حوضچه  بتن  قطعی  حجم  ، براي نهایی  قیمت  است  بدیهی
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 . مختلف  شیر با عمقهاي  هاي حوضچه  احداث  عملیات  مختلف  مراحل  . درصد پرداخت7  جدول
 متر 3به عمق بیش از  حوضچه متر 3مق حوضچه تا ع شرح عملیات ردیف شماره
 8 8 مایه کم  بتن  و اجراي  کف  حفر گود، تسطیح 1
 5/5 10 ) (شالوده  کف  ریزي و بتن  بندي قالب 2
 73 5/64 دیوارها  ریزي و بتن  بندي قالب 3
 5/9 14 ساخته پیش  بتنی  قطعات  و نصب  ساخت 4
 4 5/3 تکمیلی وعملیات نظافت ،خاکریزنهایی اندودقیري 5

 100 100 جمع
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 شماره شرح واحد واحد (ریال)بهای  مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٩٠١٠١ متر. ٣احداث حوضچه شیر، به عمق تا  مترمکعب بتن ٠٧٨,٠٠٠,۶  

 ٠٩٠١٠٢ متر. ٣احداث حوضچه شیر، به عمق بیش از  مترمکعب بتن ٣٢٧,٠٠٠,۵  
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 ها لوله  . حفاظت  دهم  فصل

 
  مقدمه

 
  تفاوت  . در صورت است  شده  بینی پیش  کاتودي  حفاظت  سیستم و منحصر به  ، مخصوص فصل  این 8تا  1  گروههاي به  مربوط  هاي ردیف .1

 شود.  بینی  پیش  دار مناسب  ستاره  هاي ردیفها، باید ردیف  نظر، با اینمورد   فنی  کار و مشخصات  شرح
و موارد   تزریقی  آندهاي  عمیق  چاه  باالي  ، سکوي پتانسیل  گیري  اندازه  نقاط  بتنی  ترانسفورمر، کارهاي  شالوده به  مربوط  عملیات  هزینه .2

 خواهد شد.  ، محاسبه بندي و قالب  بتنی  و کارهاي  فوالدي  کارهاي  هاي فصل  هاي ، متناسباً از ردیف مشابه
 5و %  خام  گچ  پودر سنگ 75، % بنتونیت 20%  شود، شامل می  ) ریخته میرا (فدا شونده  آندهاي  و روي  در اطراف  که  مقاومت  کم  مخلوط .3

 . است  سدیم  سولفات
  ، و نیز هزینه لوله  ، اندود داخلی پیچی ، لفاف آمیزي  ، رنگ زدایی  زنگ  عملیات  براي  الزم  کار و ایجاد سکوهاي  محل  کردن  آماده  هزینه .4

 شود. و در برآورد منظور می  محاسبه  ابنیه  رشته  واحد پایه  بهاي از فهرست  ، بااستفاده کاتدي  حفاظت  حصار ایستگاه به  مربوط  عملیات
  شرح ، به مختلف  هاي آنها در گروه  تفصیلی  ، و عملیات است  اجرایی  از عملیات  مختصري  ، شرح فصل  نای  هاي در ردیف  شده  مفاد درج .5

 : زیراست
و   ، بارگیري الزم  برداري  نقشه  کارهاي  آند و انجام  نصب  محل  تمیزکردن  عملیات  )، شامل آند میرا (فدا شونده  و نصب  : حمل1  گروه .1ـ5

  تا عمق  مکانیکی  وسیله  ، حفر گود با هر نوع نصب  در محل  کار و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل مقاومت  کم  خلوطآند و م  حمل
، ) لزوم  گود (در صورت  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه ، کوبیدن پاشی ، آب سرندي  با خاك  گود، تسطیح  کف  بندي مورد نظر، شیب

مورد   با تراکم  آن  و کوبیدن  سرندي  و خاك  مقاومت  کم  گود با مخلوط  آند درون  و روي  اطراف  ، خاکریزي آن  گود ونصب  آند درون  قراردادن
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  خاکهاي  ، پخش زمین  گود تا سطح  ، پر کردن لزوم

  و حمل  ، بارگیري الزم  برداري نقشه  کارهاي  آند و انجام  نصب  محل  تمیز کردن  عملیات  ، شامل تزریقی  یانآند جر  و نصب  : حمل2  گروه .2ـ5
  در محل  کار و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  و کابلشو، از محل  رشته  تک  متر، کابل میلی 150قطر  به  سیمانی  ، مفصلها، لوله کک  آند، زغال

  ، ریختن ترانشه  کف  بندي مورد نظر، شیب  تا عمق  مکانیکی  وسیله  ) با هر نوع (بسترآندي  ، حفر ترانشه الزم  هاي با جابجایی  راههم  نصب
  ترانشه  آند و مفصلها درون  )، قراردادن لزوم  (در صورت  ترانشه  داخل  سطحی  آبهاي  و تخلیه  زنی ، تلمبه کک  زغال  و کوبیدن  و تسطیح  وپخش
  خاك  و ریختن  دربستر آندي  رشته  تک  کابل  ، کشیدن آن  و کوبیدن  ، تسطیح آند، پخش  روي  کک  زغال  مفصلها، ریختن  آند و بستن  و نصب
  آن  داخل  و پرکردن  لحمصا  و تهیه  هواکش  عنوان به  در بسترآندي  سیمانی  لوله  ، نصب کابل  آجر روي  و چیدن  ، تهیه کابل  زیر و روي  سرندي
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  خاکهاي  ، پخش زمین  تا سطح  ترانشه  ، پر کردن اي رودخانه  سنگ  با قلوه

در   باراندازيکار و  از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل تسمه  و حمل  بارگیري  ، شامل مسی  تسمه  و نصب  : حمل100301  ، ردیف3  گروه .3ـ5
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  تسمه  ، نصب دادن  ، جوش سازي ، آماده ، برش نصب  محل

  و حمل  ، بارگیري الزم  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  مسیر کابل  تمیزکردن  عملیات  ، شامل کابل  و نصب  : حمل100302  ، ردیف3  گروه .4ـ5
  و نصب  و انتقال  ، نقل مکانیکی  وسیله  با هر نوع  ، حفر ترانشه نصب  در محل  کار و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  و کابلشو، از محل  کابل
و سایر   اضافی  خاکهاي  ، پخش زمین  تا سطح  ترانشه  ، پرکردن کابل  آجر روي  و چیدن  ، تهیه کابل  زیر و روي  سرندي  خاك  ، ریختن کابل

 . الزم  تکمیلی  عملیات
،  الزم  برداري نقشه  کارهاي  ترانسفورمر و انجام  نصب  محل  تمیزکردن  عملیات  ترانسفورمر رکتیفایر، شامل  و نصب  : حمل4  گروه .5ـ5

ترانسفورمر و   ، نصب نصب  در محل  کاروباراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، ازمحل زمین  اتصال سیستم  ترانسفورمرومصالح وحمل  بارگیري
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  آن ترانسفورمر به  و اتصال  زمین  اتصال  سیستم  ، احداث مربوط  کابلهاي اتصاالت  انجام
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  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  احداث  محل  تمیز کردن  عملیات  ، شامل زمین به  نسبت  لوله  پتانسیل  گیري اندازه  نقاط  : احداث 5  گروه .6ـ5

مورد   ، حفر گود تا عمق نصب  در محل  کار و باراندازي  از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محلCad Weldو پودر   کابل  و حمل  ، بارگیري الزم
  در محل  عایق  و آزمایش  اتصال  محل  ريکا  عایق  ، ترمیمCad Weld  روش ، به لوله به  مسی  کابل  اتصال  ، انجام لوله  عایق  پوشش  نظر، برداشتن

گود با   درون  لوله  و روي  اطراف  ، خاکریزي زمین به  نسبت  لوله  پتانسیل  گیري اندازه  نقاط  ، نصب Holiday Detector  دستگاه  وسیله ، به اتصال
  تکمیلی  و سایر عملیات  اضافی  هاي خاك  ، پخش زمین  د تا سطحگو  ، پرکردن مورد لزوم  با تراکم  دستی  با وسایل  آن  و کوبیدن  سرندي  خاك
 شود.  بینی پیش  دار مناسب ستاره  ، باید ردیف Line Marker  حالت  فلزي  قطعه  و حمل  و ساخت  مصالح  تهیه  . براي الزم

  برداري نقشه  کارهاي  و انجام  حفر چاه  محل  تمیزکردن  عملیات  ، شامل عمیق  در چاه  تزریقی  جریان  آندهاي  و نصب  : حمل 7  گروه .7ـ5
در   کار و باراندازي از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل چاه  هاي و لوله  آلومینیمی  ، قرقره پروپیلن  پلی  ، طناب آندها، کابل  وحمل  ، بارگیري الزم
  ، نصب اي ضربه  حفاري  از دستگاه  مورد نظر، با استفاده  عمق ) به چاهی  بستر آندي(  عمیق  ، حفر چاه الزم  هاي  با جابجایی  همراه نصب  محل

آندها   ، قراردادن فوالدي  لوله به  مناسب  )، با اتصال شده  عایق  فوالدي  (یا لوله  اینچ P.V.C 12  و لوله  اینچ 12  فوالدي  از لوله  مربوط  غالفهاي
، از  دورانی  حفاري  با دستگاه  حفر چاه  بر لزوم  مشاور مبنی  مهندس  تشخیص  . در صورت الزم  تکمیلی  یر عملیاتآنها، و سا  و نصب  چاه  درون
 خواهد شد.  استفاده 100708تا  100705  هاي ردیف

، غالفها و  دوسر دنده  هاي ها، میله ه، مهر کننده  ، واشر ایزوله متقابل  از دو فلنج  ، متشکل کننده  ایزوله  قطعه  و نصب  : حمل 8  گروه .8ـ5
  و حمل  بارگیري  عملیات  ، شامل فوالدي  هاي لوله  کاتودیک  حفاظت  الکتریکی  جریان  از مداومت  منظور جلوگیري آنها، به به  مربوط  واشرهاي

و   ، نصب قطعه  ، مونتاژ کامل الزم  هاي با جابجایی  همراه  نصب  در محل  کار و باراندازي  از کارفرما تا پاي  تحویل  مزبور، از محل  اجزاي
 . الزم  تکمیلی  مورد نظر و سایر عملیات  در محل  جوشکاري

و قرار   جاکردن ، جابه و انتقال  نقل  عملیات  ، شامل فوالدي  هاي لوله  یا خارجی  داخلی  سطح  زدایی  : زنگ101401و ردیف  10و  9  گروه .9ـ5
.  الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  نحو مناسب ها به مجدد لوله  مورد نظر، چیدن  سطح  کامل  زدایی  و زنگ  سکو، تمیز کردن  ا رويه لوله  دادن

شود.  می  مورد، پرداخت  ، بر حسب زنی  ماسه  هاي ردیف  مورد نظر باشد بهاي  زنی  مانند ساچمه  دیگري  ، روشهاي فنی  مشخصات  طبق  چنانچه
  انجام  نیاز به  نباشد که  در حدي  لولهسطح   روي  زنگ  که  است  مواردي  ، براي ماشینی  روش  به  سیمی  با برس  زدایی زنگ  به  مربوط  هاي فردی

 شود.  زنی ماسه
از کارفرما تا   تحویل  از محل ، پرایمر و رنگ  و حمل  بارگیري  عملیات  ، شامل فوالدي  هاي لوله  خارجی  سطح  آمیزي  : رنگ11  گروه .10ـ5

  یک  سکو، اجراي  ها روي لوله  و قرار دادن  جاکردن ، جابه و انتقال  ، نقل الزم  هاي  با جابجایی  همراه  آمیزي  رنگ  در محل  کار و باراندازي پاي
مجدد   )، چیدن میکرون 50  ضخامت به  (هر یک  رنگ  تبا دو دس  لوله  خارجی  سطح  کامل  آمیزي ، رنگ میکرون 50  ضخامت پرایمر به  رنگ  الیه
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  نحو مناسب ها به لوله

و   زیري  پرایمر و لفافهاي  و حمل  بارگیري  عملیات  ، شامل و رویی  زیري  لفاف  با دوالیه  فوالدي  هاي سرد لوله  پیچی : لفاف12  گروه .11ـ5
  و قراردادن  جاکردن ، جابه و انتقال  ، نقل الزم  هاي  با جابجایی  همراه  پیچی لفاف  در محل  کار و باراندازي از کارفرما تا پاي  ویلتح  ، از محل رویی
  بقسرد، ط  پیچی  لفاف  با دستگاه  و رویی  زیري  لفاف  ، اجراي میکرون 50  ضخامت پرایمر به  رنگ  الیه  یک  سکو، اجراي  ها روي لوله

 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  نحو مناسب ها به مجدد لوله  ، چیدن مربوط  دستورالعملهاي
پرایمر و   و حمل  بارگیري  عملیات  ، شامل و رویی  زیري  شیشه  پشم  لفاف  با قیر و دو الیه  فوالدي  هاي لوله  گرم  پیچی : لفاف13  گروه .12ـ5

،  و انتقال  ، نقل الزم  هاي با جابجایی  همراه  پیچی لفاف  در محل  کار و باراندازي  از کارفرما تا پاي  تحویل  ، از محل یو روی  زیري  هاي قیر و لفاف
و   زیري  لفاف  الیه  قیر و یک  الیه  یک  ، اجراي میکرون 50  ضخامت پرایمر به  رنگ  الیه  یک  سکو، اجراي  ها روي لوله  و قراردادن  جابجا کردن

  آهک  آب  پوشش  و اجراي  مصالح  با تهیه  ، همراه مربوط  هاي دستورالعمل  طبق  گرم  پیچی لفاف  قیر) با دستگاه به  (آغشته  رویی  لفاف  الیه  یک
 . الزم  تکمیلی  و سایر عملیات  نحو مناسب ها به مجدد لوله  )، چیدن لزوم  (درصورت  آن  روي
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 ها لوله  . حفاظت  دهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  لوله  اندود داخل  ، اجراي سیمان  ماسه  مالت  تهیه  ، شامل و سیمان  سیلیسی  ماسه  با مالت  فوالدي  هاي لوله  داخل  کردن: اندود 14  گروه .13ـ5

 . الزم  تکمیلی  ، و سایر عملیات دو سر لوله  اندود با بستن  آوردن  ، عمل مربوط  دستورالعملهاي  ، طبق مخصوص  آالت  با ماشین
  فوالدي  گذاري لوله  فصول  هاي ها، در ردیف اتصالی  در محل  فوالدي  هاي لوله  ) و اندود داخلی (لفاف  خارجی  پوشش  تکمیل و  ترمیم .14ـ5

 . است  منظورشده
 50  ضخامت به  ، هر یک رنگ  پرایمر و دو دست  رنگ  الیه  (یک  میکرون 150  میزان به  رنگ  ضخامت 101101  واحد ردیف  در بهاي .6

  ضخامت  میکرون 50هر  ازاي باشد، به  میکرون 150از  موردنظر بیش  ، ضخامت فنی  مشخصات  طبق  . چنانچه است شده  )، در نظر گرفته میکرون
 شود. می اضافه  یادشده  واحد ردیف  بهاي درصد به15،  اضافی

  قطر انجام  هم  فوالدي  هاي لوله  و اندود داخلی  آمیزي  ، رنگ زدایی  زنگ  ، مشابه فوالدي  متعلقات  اندود داخلی و  آمیزي  ، رنگ زدایی  زنگ .7
  هاي واحد ردیف  ، و یا بهاي2  ضریب  ، با اعمال100902 و 100901  هاي واحد ردیف  از بهاي  مورد، با استفاده  برحسب  آن  شود و هزینه می

 شود. می  ، محاسبه50/2  ضریب  ، با اعمال101404تا  101401
  قطر انجام  هم  فوالدي  هاي لولهو لفاف پیچی  آمیزي  ، رنگ زدایی  زنگ  ، مشابه فوالدي  متعلقات  و لفاف پیچی آمیزي  ، رنگ زدایی  زنگ . 8

 شود. می  منظور 101301 تا 101001  هاي واحد ردیف  از بهاي  با استفاده برابر و مورد  برحسب  آن  شود و هزینه می
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 ها لوله  . حفاظت  دهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٩,١٧٢,٠٠٠  
حمل و نصب آند میرا (فدا شونده) در صورتی که عمق 

 متر باشد. ٢گود تا 
١٠٠١٠١ 

  

 عدد ١٢۵,۵٠٠

، برای بارگیری و حمل مخلوط ١٠٠١٠١ردیف  بها به اضافه
کم مقاومت تا محل نصب، باراندازی و ریختن آن در 
اطراف وروی آند، در صورتی که آند بدون این مخلوط 

 تهیه شده باشد.

١٠٠١٠٢ 

  

 عدد ۵٠٠,۴۵٨

، در صورتی که عمق گود بیش ١٠٠١٠١ردیف   بها به اضافه
ازای هر یک متر عمق اضافی، در   متر باشد، به ٢از 

متر باشد،  ۴تا  ٣متر باشد یک بار،  ٣تا  ٢صورتی که عمق 
همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. (کسر متر،   دو بار و به

 شود). تناسب محاسبه می  به

١٠٠١٠٣ 

 عدد ٢۴٢,٠٠٠,۶  
حمل و نصب آند جریان تزریقی، در صورتی که عمق 

 متر باشد. ٢ترانشه تا 
١٠٠٢٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٢٠۵

، در صورتی که عمق ترانشه ١٠٠٢٠١ردیف  بها به اضافه
ازای هر یک متر عمق اضافی. (  متر باشد، به ٢بیش از 

 شود). تناسب محاسبه می کسر متر به

١٠٠٢٠٢ 

 ١٠٠٣٠١ حمل و نصب تسمه مسی. عدد ٩١,٩٠٠  

 ١٠٠٣٠٢ حمل و نصب کابل. مترطول ۵٠٠,٣١٠  

 دستگاه ٠٠٠,٨,٩۶۵  
حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر، با ظرفیت خروجی تا 

 .DCآمپر  ٧۵ولت و  ٧۵
١٠٠۴٠١ 

  
 دستگاه ۵٠٠,١٢٨

، برای حمل و نصب ١٠٠۴٠١ردیف  بها به اضافه
ولت و  ١٠٠ترانسفورمر رکتیفایر، با ظرفیت خروجی تا

 .DCآمپر  ١٠٠

١٠٠۴٠٢ 

 عدد ۴٩٣,٠٠٠,٧  
زمین، طبق  احداث نقاط اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به

 .Line Markerروش 
١٠٠۵٠١ 

 عدد ٧,١۵٣,٠٠٠  
زمین، طبق  احداث نقاط اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به

 .Concrete Standروش 
١٠٠۵٠٢ 

 عدد ٢٣٩,٠٠٠,۴  
ازای هر عدد میله اتصال زمین  حفرچاهک اتصال زمین، به

 متری نصب شده.١٫۵استاندارد 
١٠٠۶٠١ 

  
 حلقه چاه ٠٠٠,۶٣۵,١١٢

حمل و نصب آندهای جریان تزریقی در چاه عمیق، 
وسیله دستگاه  متر، در صورتی که حفرچاه به ۵٠تاباعمق 

 حفاری ضربه ای انجام شود.

١٠٠٧٠١ 

 حلقه چاه ١,٩۶٢,٠٠٠  
، در صورتی که عمق چاه بیش ١٠٠٧٠١ردیف  بها به اضافه

 متر باشد، به ازای هر یک مترعمق بیشتر. ٧۵تا  ۵٠از 
١٠٠٧٠٢ 
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 ها لوله  . حفاظت  دهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 حلقه چاه ٢,٠٨٨,٠٠٠  
صورتی که عمق چاه بیش  ، در١٠٠٧٠٢ردیف  بها به اضافه

 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. ١٠٠تا ٧۵از 
١٠٠٧٠٣ 

 حلقه چاه ٠٠٠,٢,٢۵۵  
، در صورتی که عمق چاه ١٠٠٧٠٣ردیف  بها به اضافه

 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. ١٠٠بیشتر از
١٠٠٧٠۴ 

  
 حلقه چاه ۴۵٠,٠٠٠,١۵٩

تزریقی در چاه عمیق، با حمل و نصب آندهای جریان 
وسیله دستگاه  متر، در صورتی که حفر چاه به ۵٠عمق تا

 حفاری دورانی انجام شود.

١٠٠٧٠۵ 

 حلقه چاه ۵٨٧,٠٠٠,٢  
، در صورتی که عمق چاه بیش ١٠٠٧٠۵ردیف  بها به اضافه

 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. ٧۵تا  ۵٠از
١٠٠٧٠۶ 

 حلقه چاه ٢,٧١١,٠٠٠  
، در صورتی که عمق چاه بیش ١٠٠٧٠۶ردیف  بها به اضافه

 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. ١٠٠تا ٧۵از 
١٠٠٧٠٧ 

 حلقه چاه ٢,٩١٨,٠٠٠  
، در صورتی که عمق چاه ١٠٠٧٠٧ردیف  بها به اضافه

 متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. ١٠٠بیشتر از 
١٠٠٧٠٨ 

 عدد ٠٠٠,۴۶۴,١  
های فوالدی  و نصب قطعه ایزوله کننده برای لولهحمل 

 متر. میلی ٢٠٠تا ٨٠قطر به
١٠٠٨٠١ 

 عدد ۴٢٩,٠٠٠,٢  
های فوالدی  حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله

 متر. میلی ۴۵٠تا ٢۵٠قطر به
١٠٠٨٠٢ 

 عدد ٨۵٩,٠٠٠,۴  
های فوالدی  حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله

 متر. میلی ٩٠٠تا ۵٠٠قطر به
١٠٠٨٠٣ 

 عدد ١٢,٩۵٨,٠٠٠  
های فوالدی  حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله

 متر. میلی ١۴٠٠تا ١٠٠٠قطر به
١٠٠٨٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٨٣  
متر  میلی ۵٠٠قطر زنگ زدایی سطح داخلی لوله فوالدی به
 و بیشتر، با برس سیمی به روش ماشینی.

١٠٠٩٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٧۴  
متر  میلی ۵٠٠قطر زنگ زدایی سطح داخلی لوله فوالدی به

 و بیشتر، به روش ماسه زنی.
١٠٠٩٠٢ 

 مترمربع ۴٠٠,۵٧  
هر قطر، بابرس  زنگ زدایی سطح خارجی لوله فوالدی به

 سیمی به روش ماشینی.
١٠١٠٠١ 

 مترمربع ١٣٠,٠٠٠  
هر قطر، به روش  زنگ زدایی سطح خارجی لوله فوالدی به

 زنی. ماسه
١٠١٠٠٢ 

 ١٠١١٠١ هر قطر.  رنگ آمیزی سطح خارجی لوله فوالدی به مترمربع ٨٠٠,٩۶  

 ١٠١٢٠١ هر قطر .  لفاف پیچی سرد لوله فوالدی، به مترمربع ٠٠٠,١٢۵  

 ١٠١٣٠١ هر قطر.  لفاف پیچی گرم لوله فوالدی، به مترمربع ٠٠٠,١٨۴  
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 ها لوله  . حفاظت  دهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمربع ۵٠٠,١٣١  
 ۴۵٠تا  ٢۵٠قطر   لوله، بهاندود کردن سیمانی سطح داخلی 

 متر. میلی
١٠١۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۴٣  
 ٩٠٠تا  ۵٠٠قطر   اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به

 متر. میلی
١٠١۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٠  
تا  ١٠٠٠قطر   اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به

 متر. میلی ١۴٠٠
١٠١۴٠٣ 

 مترمربع ١۵۵,۵٠٠  
 ١۶٠٠قطر   سیمانی سطح داخلی لوله، بهاندود کردن 

 متر. میلی ٢٠٠٠تا
١٠١۴٠۴ 
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات یازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات یازدهم  فصل

 

  مقدمه
 

خاکریز   محل  حجم  ، بر حسب ، و خاکریزي مناسب  خاك  تهیه  هاي و ردیف  حفاري  محل  حجم  ، بر حسب حفاري به  مربوط  هاي ردیف .1
 شود. می  گیري اندازه

 شود. می  گیري اندازه  جا شده جابه  خاك  تناسب  به  حفاري  محل  حجم  خاکها و مواد زاید برحسب  و حمل  آوري جمع  هاي ردیف .2
و مواد زاید باشد،   خاك به  مربوط  خاکریز، و چنانچه  محل  حجم  باشد، بر حسب  مناسب  متر اگر در مورد خاك 500از   بیش  حمل  ردیف .3

انجام عملیات خاکی منظور از خاك مناسب، هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که براي  شود. می  گیري اندازه  حفاري  محل  حجم  برحسب
 طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.

از   که  خاکی  براي  آن  گیري شود و اندازه می  بار پرداخت  یک  متر، در هر مورد تنها براي 50حداکثر   تا فاصله  مصرفی  خاك  جابجایی  ردیف .4
  داده  برگشت  کنار ترانشه  از دپو به  که  خاکی  ، و براي جابجا شده  خاك  سبتنا به  حفاري  محل  حجم  شود، برحسب می  دپو منتقل  به  کنار ترانشه

 شود. می  خاکریز انجام  محل  حجم  ، برحسب است  شده
  هاي و ردیف  است ، منظور شده گذاري لوله  هاي فصل  هاي واحد ردیف  ، در بهاي لوله  و روي  زیر،اطراف  سرندي  خاك  کوبیدن  هاي هزینه .5

  در گزارش  شده  درج  نتایج  و براساس  فنی  مشخصات  )، طبق (خاکریز نهایی  سرندي  خاك  روي  خاك  کوبیدن  ، براي111203تا  111201
 . است  شده  کوبیده  خاك  ، حجم محاسبه  . مبناي است  پرداخت  ، قابل آزمایشگاه

  مصالح  حجم  هم  خاك  و باراندازي  هر فاصله  به  ، حمل ، بارگیري برداشتن  هزینه ، در مسیر لوله  روسازي  اجراي  هاي ردیف  در قیمت .6
 . است  شده  بینی ، پیش روسازي

 شود. می  ، محاسبه110603  ردیف  نیز، طبق  بتنی  و بلوکهاي  زیر موزاییک  مالت  تخریب  هزینه .7
  لوله  عبور خط  معابر در محلهاي  و روسازي  زیرسازي  عملیات  به  ، مربوط110704ا ت 110701  هاي در ردیف  شده  واحد درج  و بهاي  شرح .8

 . سایر کارها مجاز نیست  ردیفها، براي  از این  و استفاده  است
ها در نظر  حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي فصل  هاي ردیف  ، براي فصل  در این  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي اضافه  ردیف .9

  نمونه  هاي نقشه  یا گود (طبق  از ترانشه  حجمی  و برحسب باشد) می 05/1هاي بتنی با احتساب ضریب  (که براي حوضچه  است  شده  گرفته
 شود. یم  ، محاسبه است  زیرزمینی  زیر تراز آب  )، کهو ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ بها فهرست  این  به  منضم

  محاسبه 110201  شود، از ردیف  انجام  مکانیکی  با وسایل  ، چنانچه110808و  110807  هاي ردیف به  مربوط  اضافی  خاکی  عملیات  هزینه .10
  قابل  فصل  این در  مربوط  هاي ردیف  برحسب  الزم  دستی  عملیات  بهاي مقدور نباشد، اضافه  مکانیکی  از وسایل  استفاده  شود و چنانچه می

نیز قابل  110808و  110807هاي  بهاي اجراي کار زیر تراز آب زیرزمینی در این فصل، بسته به مورد، براي ردیف ردیف اضافه . است  محاسبه
 محاسبه است.

  ) براي با کاتر یا تخریب  از برش  م(اع  مسیر لوله  پوشش  سازي آماده  عملیات  هزینه  به  ، مربوط110606تا  110601  هاي واحد ردیف  بهاي .11
ها  حوضچه  و احداث  گذاري لوله  هاي در ردیف  حفاري  جزو هزینه  موارد یاد شده  برداشتن  هزینه  است  . بدیهی است  مسیر لوله  حفاري

 شود. می  گیري اندازه  شده  تخریب  محل  حجم  برحسب  تخریب  هاي . ردیف است  شده  بینی پیش
مشاور   مهندس  تشخیص  به  برخورد شود که  سنگ  بزرگ  قطعات  ، به110102و  110101  شماره  هاي ردیف  اجراي  ضمن  که  در مواردي .12

هاي  ، از ردیف سنگی  شوند، حفاري می  شکسته  که  سنگهایی  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خردکردن  مستلزم  آن  برداشت
 شود. منظور می ، بسته به مورد، 110104 و 110103

 شود. ، هزینه تهیه آب و کلر منظور نشده است و مقدار بر حسب حجم خط لوله و بر اساس قطر نامی محاسبه می111401  ردیفدر  .13
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  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات یازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۵٠٠,۵٢

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
ها، در صورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری  حوضچه

زمینهای نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی در 
علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با  به

متر انجام شود، بر حسب حجم  ٢دست و حداکثر تا عمق 
 محل حفاری.

١١٠١٠١ 

  

 مترمکعب ١۴٠,٠٠٠

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
برای حفرترانشه و گودبرداری ها، در صورتی که  حوضچه

در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی 
علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی  به

متر انجام شود، بر حسب حجم  ٢بادست و حداکثر تاعمق 
 محل حفاری.

١١٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٣٠١,٠٠٠

احداث گذاری و  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
ها، در صورتی که حفاری در زمینهای سنگی، با  حوضچه

 متر انجام شود. ٢هر وسیله و حداکثر تا عمق 

١١٠١٠٣ 

  

 مترمکعب ۵۵,۴٠٠

، هرگاه عمق ١١٠١٠٣تا  ١١٠١٠١های  ردیف بها به اضافه
تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع بین  ٢ترانشه یا گود بیش از 

متر دو بار و  ۶تا  ۴بین متر یک بار و برای حجم واقع  ۴
 همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر. به

١١٠١٠۴ 

 مترمکعب ۶٠٠,٢٠  
خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، 

 منظور ایجاد شیب یاعمق مناسب. به
١١٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ۴,۵٠٠

هایی که  خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محل
شده است، همراه با سرند خاک خاکبرداری اضافی انجام 

 در صورت لزوم.

١١٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٨

منظور  و گودها، به ها چوب بست الزم برای دیواره ترانشه
تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست الزم 

 باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده).

١١٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٢۶۴,۵٠٠

گذاری و احداث  های لوله فصلهای  ردیف بها به اضافه
ها، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب  حوضچه

زیر زمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، 
حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر  به

 باشد.

١١٠۴٠١ 

 
 

 

۴٣  
 

 



  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات یازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول ۵۴٩,٠٠٠

 ١٠٠قطر های زهکش بتنی به تهیه مصالح و نصب لوله
های  محل تلمبه متر، با بندباز، برای انتقال آب به میلی ٢٠٠تا

موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و 
 ریختن مصالح الزم اطراف لوله.

١١٠۵٠١ 

  

 مترطول ۵٠٠,۶۶٢

های زهکش پالستیکی مشبک  تهیه مصالح و نصب لوله
محل  متر، برای انتقال آب به میلی ٢٠٠تا ١١٠قطر به

های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری،  تلمبه
 تهیه و ریختن مصالح الزم اطراف لوله.

١١٠۵٠٢ 

 مترمکعب ٣٣٩,٠٠٠  
تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در 

 زهکشیها.
١١٠۵٠٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,۶٩٨  
تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از 

 کاتر).
١١٠۶٠١ 

 ١١٠۶٠٢ تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله. مترمکعب ۵١٣,٠٠٠,١  

 مترمکعب ۵٠٠,۵٩٧  
استثنای پوشش آسفالت و بتن  تخریب هر نوع پوشش، به

 در مسیر لوله.
١١٠۶٠٣ 

 مترطول ٨,٠٣٠  
گیری بر  متر (اندازه سانتی ٧عمق تا  برش آسفالت با کاتر به

 حسب طول هر خط برش).
١١٠۶٠۴ 

  
 مترطول ١,١٠٠

متر اضافه  ازای هر سانتی به ١١٠۶٠۴ردیف  بها به اضافه
گیری برحسب طول هر  متر (اندازه سانتی ٧عمق مازاد بر 

 خط برش).

١١٠۶٠۵ 

 مترمکعب ۴١٩,٠٠٠  
تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر 

 در مسیر لوله.
١١٠۶٠۶ 

  

 مترمکعب ٧۶۵,۵٠٠

کندن مجدد خاک روی ترانشه یا مرمت مسیرلوله، شامل 
گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و 
اساس، ریختن و پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم 

 الزم.

١١٠٧٠١ 

  
 مترمربع ۶٠٠,۵٣

تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه 
ضخامت متر  ازای هر یک سانتی با تک کت و پریمکت، به

 آسفالت کوبیده شده.

١١٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۴٢۵

تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با 
اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک  بلوکهای بتنی به

روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی 
 و کوبیدن آن.

١١٠٧٠٣ 

 
 

 

۴۴  
 

 



  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات یازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٣٨

اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با تهیه مصالح و 
پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه 

 یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.

١١٠٧٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٧٨

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
جای استفاده از  حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به

 خاک سرند شده محلی.

١١٠٨٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١۶٧

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
 ١٩حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا 

 جای استفاده از خاک سرند شده محلی. متر به میلی

١١٠٨٠٢ 

  
 مترمکعب ١٧٣,٠٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل ردیف  بها به اضافه
جای استفاده از خاک سرند  پخش ماسه شسته به حمل و

 شده محلی.

١١٠٨٠۴ 

  
 مترمکعب ٩٠,٧٠٠

گذاری، برای تهیه،  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
جای استفاده از  حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به

 خاک سرند شده محلی.

١١٠٨٠۵ 

  
 مترمکعب ٩٠,٧٠٠

گذاری، برای تهیه،  لولههای  های فصل ردیف بها به اضافه
جای استفاده ازخاک سرند  حمل و پخش ماسه بادی به

 شده محلی.

١١٠٨٠۶ 

 مترمکعب ۴٠٧,٠٠٠  
تهیه مصالح وخشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در 

 منظور پی سازی. کف ترانشه، به
١١٠٨٠٧ 

 مترمکعب ۵٠٠,۵۶٣  
تهیه مصالح و خشکه چینی باسنگ الشه در کف ترانشه، 

 منظور پی سازی. به
١١٠٨٠٨ 

  
 مترمکعب ۵,۵٩٠

متر، با هر وسیله  ۵٠جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر 
محل دپو یا برعکس، در  مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به

 شود. مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی

١١٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۴٠٠,٣٣

گذاری، برای تهیه  لولههای  های فصل ردیف بها به اضافه
خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل 

متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر  ۵٠٠آن تا 
هایی که خاک کنده شده برای  های سنگی و یا محل ترانشه

 استفاده مناسب نباشد.

١١١٠٠١ 

 مترمکعب ٣٢,١٠٠  
تا فاصله جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل 

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠
١١١٠٠٢ 

 مترمکعب ٨٠٠,٢۴  
بارگیری خاک و مواد زاید، ازمحل انباشت موقت، حمل 

 متری و باراندازی آن. ۵٠٠تا فاصله 
١١١٠٠٣ 

 
 

 

۴۵  
 

 



  نوار حفاری  و مرمت  خاکی  . عملیات یازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۴,۶٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه، در 
متر (موضوع  ۵٠٠صورتی که فاصله حمل بیش از

کیلومتر باشد،  ١٠) تا١١١٠٠٣تا  ١١١٠٠١های  ردیف
متر. کسر کیلومتر،  ۵٠٠ازای هر یک کیلومتر اضافه بر به
 شود. تناسب محاسبه می به

١١١١٠١ 

  

۴,١٨٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، در 
کیلومتر  ٣٠تا کیلومتر  ١٠صورتی که فاصله حمل بیش از 

کیلومتر. کسر  ١٠ازای هر یک کیلومتر اضافه بر   باشد، به
 شود. تناسب محاسبه می  کیلومتر، به

١١١١٠٢ 

  

٣,٧٧٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در 
ازای  کیلومتر باشد، به ٣٠صورتی که فاصله حمل بیش از

تناسب  کیلومتر. کسر کیلومتر، به ٣٠برهریک کیلومتر اضافه 
 شود. محاسبه می

١١١١٠٣ 

  

 مترمکعب ٣٠٠,۶۴

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا  حوضچه

درصد  ٨۵متری، با تراکم  سانتی ١۵گود، در قشرهای 
 پروکتور استاندارد.

١١١٢٠١ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,٧١

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا  حوضچه

درصد  ٩٠متری، با تراکم  سانتی ١۵گود، در قشرهای 
 پروکتور استاندارد.

١١١٢٠٢ 

  

 مترمکعب ٩٢,١٠٠

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه ها،  حوضچه

درصد  ٩۵متری، با تراکم  سانتی ١۵یاگود، در قشرهای 
 پروکتور استاندارد.

١١١٢٠٣ 

  
 مترمکعب ۶٠٠,٣١

گذاری و احداث  های لوله های فصل ردیف بها به اضافه
های  ها، برای صعوبت ناشی از وجود مهاری حوضچه

 سپرها در عرض ترانشه یا گود.

١١١٣٠١ 

 مترمکعب ٨٠٠,٧۴  
آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق 

 مشخصات فنی.
١١١۴٠١ 

  
 مترمربع ٢۶,۵٠٠

پروپیلن (یا  تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته از پلی
کیلونیوتن بر متر در جهت  ٧پلی استر) با مقاومت کششی 

 وری. طول دارای کاربرد در کنترل غوطه

١١١۵٠١ 

 مترمربع ١,١۴٠  
کیلونیوتن  ١به ازای هر  ١١١۵٠١بها به ردیف  اضافه

 افزایش در مقاومت کششی.
١١١۵٠٢ 

 
 

 

۴۶  
 

 



  فوالدی  . کارهای دوازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  فوالدی  . کارهای دوازدهم  فصل

 
  مقدمه

 
مأخذ  ، و به تنظیمی  هاي جلسه  ، دستور کارها و صورت ها، مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  کار طبق  ، وزن فصل  این  هاي در ردیف .1

 شود. و منظور می  ، محاسبه سازنده  کارخانه  یا جدولهاي  استاندارد مربوط  جدولهاي
  وزن  بها یا اضافه ، اضافه بابت  و از این  ، در قیمتها منظور شده آرماتوربندي  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف  تهیه به  مربوط  هاي هزینه .2

 شود. نمی  پرداخت
  صورت  مانند، براساس می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  همیلگردها مورد استفاد  فاصله  منظور حفظ به  مورد نیاز که  خرکها و سنجاقکهاي  بهاي .3

 . است  پرداخت  قابل  مربوط  هاي ردیف  و طبق  شده  تنظیم  هاي جلسه
 . است  ر شدهونظم،  و فلنج  ، ورق فوالدي  لوله  استثناي  ، به مورد لزوم  مصالح  تمام  ، بهاي120401  واحد ردیف  در بهاي .4
  این  مسلح  بتنی  هاي با لوله  گذاري لوله  عملیات  فصل  مقدمه 2بند   با تبصره  ، منحصراً در رابطه فصل  این 120504تا  120501  هاي ردیف .5

 گیرد. قرار می  بها مورد استفاده فهرست

 
 

 

۴٧  
 

 



  فوالدی  . کارهای دوازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٣٧,٩٠٠  
قطر تا  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٠
١٢٠١٠١ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٢  
قطر   تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا  ١٢
١٢٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣۶,۴٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠قطر تا   ، به
 الزم.

١٢٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,٢٧

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AII متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١٢قطر   ، به
 الزم.

١٢٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,٢۵

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIمتر برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠قطر   ، به

 سیم پیچی الزم.

١٢٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,٣۶

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIIمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠قطر تا   ، به
 الزم.

١٢٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢٧,٩٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIIمتر برای بتن مسلح، با سیم  میلی ١٨تا  ١٢قطر  ، به

 پیچی الزم.

١٢٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٠٠,٢۶

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
AIIIمتر برای بتن مسلح، با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠قطر   ، به
 پیچی الزم. سیم

١٢٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢,٠٩٠

های نصب میلگرد، در صورتی که  ردیف بها به اضافه
کارگذاری میلگرد، زیر تراز آبهای زیر زمینی انجام شود و 

 کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. برای آبکشی، به

١٢٠٣٠١ 

  

 کیلوگرم ۴٨,٩٠٠

برش، جوشکاری و ساخت متعلقات و اتصالیهای فوالدی 
(مانند سه راه، زانو و تبدیل)، با استفاده از لوله فوالدی، 
همراه با الگوسازی، سنگ زنی و سایر عملیات تکمیلی 

 الزم.

١٢٠۴٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١۶۵  
گیری  متر، باساییدن (اندازه میلی ۵جوشکاری با بعد موثر تا 

 برحسب طول جوشکاری شده).
١٢٠۵٠١ 

 مترطول ٢٠٠,٠٠٠  
متر،  میلی ٧تا  ۵موثر بیش از  جوشکاری با بعد

 گیری برحسب طول جوشکاری شده). باساییدن(اندازه
١٢٠۵٠٢ 

 
 

 

۴٨  
 

 



  فوالدی  . کارهای دوازدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٣١۶,۵٠٠  
متر، با ساییدن  میلی ١٠تا  ٧جوشکاری با بعد موثر بیش از

 گیری برحسب طول جوشکاری شده). (اندازه
١٢٠۵٠٣ 

 مترطول ۵٣۵,۵٠٠  
متر، با ساییدن  میلی ١۵تا  ١٠جوشکاری با بعد موثر بیش از

 گیری برحسب طول جوشکاری شده). (اندازه
١٢٠۵٠۴ 

  
 عدد ۵٠٠,۴۵٠

تهیه و نصب عالیم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت 
تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه 

 های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط. شامل تمام هزینه

١٢٠۶٠١ 

 کیلوگرم ٣٩,٨٠٠  
تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط 

 طور کامل. به
١٢٠۶٠٢ 

 ١٢٠۶٠٣ های شیر. تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه کیلوگرم ۵١,٩٠٠  

 کیلوگرم ٨٢,٩٠٠  
تهیه مصالح و نصب پله یاحفاظ از میلگرد و لوله فوالدی در 

 های شیر. دیوارحوضچه
١٢٠٧٠١ 

 کیلوگرم ۵۶,۶٠٠  
و نصب لوله فوالدی گالوانیزه برای هواکش سقف یا  تهیه

 های شیر. برای تخلیه حوضچه
١٢٠٧٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١٨۴  
تهیه و نصب پله فوالدی با روکش پلی پروپیلن در دیوار 

 های شیر. حوضچه
١٢٠٧٠٣ 

 
 

 

۴٩  
 

 



  بندی  و قالب  بتنی  . کارهای سیزدهم  فصل
 ١٣٩٧رشته خطوط انتقال آب سال فهرست بهای واحد پایه 

  
  بندی  و قالب  بتنی  . کارهای سیزدهم  فصل

 
   مقدمه

 
 شود.  مشخص  دیگري  نوع  صراحت به  ، مگر آنکه ) است1  (نوع  پرتلند معمولی  ، سیمان مصرفی  ، سیمان فصل  این  هاي ردیف  در تمام .1
 است.  فنی  مشخصات به  ، با توجه اي رودخانه  یا شکسته  اي رودخانه  طبیعی  صورت  به  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن  نوع .2
و هر   بتن  کردن  ، مرتعش مختلف  اشکال به  بتن  ، ریختن مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  و حمل  بتن  ، ساختن مصالح  بندي دانه  هزینه .3

  ، در بهاي مربوط  هاي و سایر هزینه  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش  ، ریخت بتن  کردن  از متراکم  ناشی  افت  گونه
 . است  ردیفها منظور شده

م فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه امور نظا 120  شماره  (نشریه  ایران  بتن  نامه آیین  ، طبق فصل  در این  کار رفته به  بتن  انواع  مشخصات .4
 . ) استکشور

 : زیر است  جدول  طبق  ریزي بتن  هاي در برآورد ردیف  مفروض  مقدار سیمان .5
 

 مقدار سیمان تقریبی (کیلوگرم) نوع بتن شماره ردیف
130101 10 C 150 
130102 12 C 200 
130103 16 C 250 
130104 20 C 300 
130105 25 C 350 

 
 . دو است  از آن  یا ترکیبی  یا فلزي  مانند چوبی  قالب  هر نوع  شامل  فصل  این  بندي قالب  هاي ردیف .6
 . است  محاسبه  دارد مالك  تماس  با قالب  که  شده  ریخته  بتن  بندیها، سطوح قالب  گیري در اندازه .7
  نگهدار، ایجاد پخ  فاصله  و نصب  قالبها، تهیه  ، تمیز کردن چوبی  قالب  کردن  ، رنده بست چوببند،  پشت  هاي ، هزینه بندي قالب  هاي در ردیف .8

 . است  منظور شده  قالب  رهاساز و باز کردن  ، ماده الزم  و مهره  و پیچ  ، میخ ، سیم قالب  در گوشه

 
 

 

۵٠  
 

 



  بندی  و قالب  بتنی  . کارهای سیزدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٣٠١٠١ .١٠Cتهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ١,٢١٢,٠٠٠  

 ١٣٠١٠٢ .١٢C مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع تهیه  مترمکعب ٠٠٠,١,٣۵۵  

 ١٣٠١٠٣ .١۶C تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ٠٠٠,۴۶۴,١  

 ١٣٠١٠۴ .٢٠C تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۵۵٠,٠٠٠,١  

 ١٣٠١٠۵ .٢۵C تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  مترمکعب ۶٣٢,٠٠٠,١  

 مترمکعب ٨٠٠,٨۴  
ریزی، در صورتی که ضخامت  های بتن ردیف  بها به اضافه

 متر یا کمتر باشد. سانتی ١۵بتن 
١٣٠٢٠١ 

 مترمکعب ۶٠٠,۴١  
ریزی در بتن  ریزی، هر گاه بتن های بتن ردیف  بها به اضافه

 مسلح انجام شود.
١٣٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ١٢٧,٠٠٠

آبهای زیرزمینی، در ریزی زیر تراز  بها برای بتن اضافه
کاربردن تلمبه موتوری ضروری  صورتی که برای آبکشی، به

 باشد.

١٣٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ١  
جای  ریزی، در صورتی که به های بتن ردیف  بها به اضافه

 استفاده شود. ٢از سیمان نوع  ١سیمان نوع 
١٣٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ٢٨  
جای  بهریزی، در صورتی که  های بتن ردیف  بها به اضافه

 استفاده شود. ۵از سیمان نوع  ١سیمان نوع 
١٣٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ۴۶٠,١

عیار درج  بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به اضافه
ریزی، در  های بتن شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف

 استفاده شود. ١صورتی که از سیمان نوع 

١٣٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم -۴۶٠,١

عیاردرج شده  کمتر، نسبت بهکسربها برای مصرف سیمان 
ریزی، در  های بتن در جدول مقدمه فصل، برای ردیف

 استفاده شود. ١صورتی که از سیمان نوع 

١٣٠٢٠٧ 

 مترمربع ٢٨٣,٠٠٠  
تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای 

 کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب.
١٣٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۵٩,٩٠٠

، برای قالب بندی زیر تراز ١٣٠٣٠١ردیف  بهبها  اضافه
کاربردن  آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به

 تلمبه موتوری ضروری باشد.

١٣٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣۴٧  
تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در بتن برای عبور لوله 

 و سایر مصارف.
١٣٠۴٠١ 

 
 

 

۵١  
 

 



  و نقل  . حمل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  و نقل  . حمل چهاردهم  فصل

 
  مقدمه

 
  تحویل  پیمانکار، از محل  توسط  شده  تهیه  کارفرما یا مصالح  تحویلی  مصالح  ، براي کیلومتر و باراندازي 30  تا فاصله  ، حمل بارگیري  هزینه .1

  حمل  . هزینه است  شده  بها در نظر گرفته فهرست  این  هاي ردیف  ، در قیمت مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  و همچنین  تا انبار کارگاه  یا تهیه
و   و قاب  ها، پله لوله  حفاظت  ها، مصالح ، شیرها، اتصالی متعلقاتها،  ، لوله سنگی  ، مصالح آالت ، آهن سیمان  کیلومتر، تنها، براي 30مازاد بر 

  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزینه  گونه ، هیچ سایر مصالح  شود و براي می  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  ، بر حسب چدنی  دریچه
 نخواهد شد.

  زیر تعیین  شرح گیرد، به قرار می  کیلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزینه  محاسبه در  که 1بند   موضوع  از مصالح  مقادیر هر یک .2
 شود: می
  سیمان .1ـ2
 شود. می  ، محاسبه سیمان  اتالف  درصد براي 6  اضافه ، به در بتن  عیار سیمان  ، بر اساس مقدار سیمان 
  آالت آهن .2ـ2
و   تقویتی  و ورقهاي  ، لوله ، سپري ، نبشی ، ناودانی تیرآهن  ، مانند انواع متداول  ، از میلگرد و پروفیلهاي رفیفوالد مص  کیلوگرم  هر یک  ازاي به 

 شود. ، منظور می حمل  بابت  کیلوگرم 05/1شود،  می  مشخص  اجرایی  هاي و نقشه  مشخصات  بر اساس  که  اتصالی
 .دار) ریشه  ، سنگ قلوه  ، سنگ لوله  اندود داخل  براي  سیلیسی  ، ماسه ، ماسه (شن  سنگی  مصالح .3ـ2
 شود. می  محاسبه  و ماسه  شن  تن 2/2،  بتن  انواع  هر متر مکعب  براي .1ـ3ـ2
 شود. می  محاسبه  قلوه  سنگ  تن 2،  سنگ با قلوه  چینی  خشکه  هر متر مکعب  براي .2ـ3ـ2
 شود. می  دار محاسبه ریشه  سنگ  تن 84/1دار،  ریشه  سنگبا   چینی  خشکه  هر متر مکعب  براي .3ـ3ـ2
 شود. می  محاسبه  سنگی  مصالح  تن 2،  شده  کوبیده  ، زیراساس ، اساس زهکشی  ، مصالح سیلیسی  ، ماسه ، ماسه شن  هر متر مکعب  براي .4ـ3ـ2
و یا سایر   مقادیر مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزینه  احتساب  تنها براي  فصل  این  مقدمه  در بندهاي  شده  مقادیر تعیین .3

 موارد، نخواهد بود.
 شود: می  زیر تعیین  شرح ، به حمل  هزینه  پرداخت  ، براي سیمان  مبدأ حمل .4
خرید   محل  حالت  . در این است  مربوط  ارخانهک  ، محل شود، مبدأ حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان  چنانچه .1ـ4

 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب  تأیید مهندس باید قبالً به
مورد نظر   سیمان  (که  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  محل  نشود، مبدأ حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانه به طور مستقیم  سیمان  چنانچه .2ـ4

 کند)، خواهد بود. را تولید می
 شود: می  زیر تعیین  شرح به  حمل  هزینۀ  پرداخت  فوالد، براي  مبدأ حمل .5
تولید کنندگان خرید از   براي  شود، مبدأ حمل  خریداريبورس کاال یا   داخلی  دگانتولید کنناز  به طور مستقیم، فوالد  که  در صورتی .1ـ5

مشاور   تأیید مهندس باید قبالً به  خرید یا تحویل  محل  حالت  خواهد بود. در این  تحویل  محل ،بورس کاال  خریدهاي  و براي  تولید  محل  داخلی
 کارفرما برسد.  و تصویب

نزدیکترین محل تولید فوالد به   نشود، مبدأ حمل  خریداريبورس کاال یا   داخلیتولید کنندگان از  فوالد به طور مستقیم  که  در صورتی .2ـ5
 شوند.  هاي نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می کند. کارخانه کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

 شود. می  محاسبه  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  ملح  هاي ردیف  ، طبق سنگی  مصالح  حمل  بهاي .6

 
 

 

۵٢  
 

 



  و نقل  . حمل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
واحد   از بهاي  ، با استفاده چدنی  و دریچه  و قاب  کارفرما)، پله  ها (مواد تحویلی لوله  حفاظت  ها، مصالح ، شیرها، اتصالی متعلقات  حمل  بهاي .7

 شود. می  محاسبه 50/2  ضریب  و اعمال  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف
  هاي لوله  انواع  )، براي گذاري در لوله  مفید هر شاخه  مترطول  و براساس  شده  حمل  لوله  شاخه  تعداد کل  (براي  لوله  حمل  هاي ردیف  بهاي .8
  شود). بهاي می  محاسبه 25/1  ریبض  با اعمال  مسلح  بتنی  لوله  حمل  (بهاي  است  شده  بینی )، پیش مسلح  بتنی  متر (بجز لوله میلی 500قطر  به

  شده  درج  ضرایب  متر، و اعمال میلی 500قطر  به  لوله  حمل  هاي واحد ردیف  از بهاي  مورد با استفاده  با سایرقطرها، بر حسب  لوله  انواع  حمل
 شود. می  ، تعیین8  در جدول

 
  لوله  حمل  . ضرایب8  جدول

 500 450 400 350 300 250 200 150 100 80 متر) قطر لوله (میلی
 1 75/0 64/0 52/0 38/0 26/0 17/0 1/0 07/0 05/0 ضریب

 2000تا1600 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 متر) قطر لوله (میلی
 9 9 9 9 3 3 3 3 2 8/1 ضریب

  
  پرداخت  پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، طبق 450مقصد) تا  -(مبدأ   حمل  مسافت  چنانچه  فله  سیمان  حمل  . بهاي9

به قیمت  50/1  ضریب  ، با اعمال پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، بر اساس 450بیشتر از   حمل  شود و اگر مسافت می
 شود. می  پرداخت مترکیلو 30از کسر   پس ،مسیر  طول  تمامهاي مربوط، براي  ردیف

 شود. می  درصد، پرداخت 30  اضافه به  فصل  این  هاي واحد ردیف  شود، بهاي  انجام  و شنی  خاکی  در راههاي  مصالح  حمل  چنانچه .10
  در دفترچه  که  هاییراه، و در مورد  است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه  ، نزدیکترین حمل  مسافت  تعیین  مبناي .11

 شود. می  آنها تعیین  مشاور، فاصله  نظر مهندس  ، طبق فاصله  کوتاهترین  ، با در نظر گرفتن است  نشده  آنها تعیین  براي  ، مسافتی یاد شده

 
 

 

۵٣  
 

 



  و نقل  . حمل چهاردهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر  -تن  ١,٢۵٠  
 ٣٠مازاد بر  آالت و سیمان پاکتی، نسبت به حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر، تا فاصله 
١۴٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٨۴۵  
 ٧۵مازاد بر  آالت و سیمان پاکتی، نسبت به حمل آهن

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١۴٠١٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ۵٣٠  
 ١۵٠مازاد بر  آالت و سیمان پاکتی، نسبت به حمل آهن

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر، تا فاصله 
١۴٠١٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ۴۴٠  
 ٣٠٠مازاد بر بهآالت و سیمان پاکتی، نسبت  حمل آهن

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١۴٠١٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
 ۴۵٠مازاد بر  آالت و سیمان پاکتی، نسبت به حمل آهن

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر، تا فاصله 
١۴٠١٠۵ 

 کیلومتر  -تن  ٣١۵  
 ٧۵٠مازاد بر  آالت و سیمان پاکتی، نسبت به حمل آهن

 کیلومتر.
١۴٠١٠۶ 

  ٢٩٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

 ٣٠مازاد بر   متر، نسبت به میلی ۵٠٠قطر   حمل انواع لوله به
 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله 

١۴٠٢٠١ 

  ١٩۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

 ٧۵مازاد بر   متر، نسبت به میلی ۵٠٠قطر   حمل انواع لوله به
 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 

١۴٠٢٠٢ 

  ١٢۵ 
  -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میلی ۵٠٠قطر   حمل انواع لوله به
 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله  ١۵٠

١۴٠٢٠٣ 

  ١٠٠ 
  -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میلی ۵٠٠قطر   حمل انواع لوله به
 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله  ٣٠٠

١۴٠٢٠۴ 

  ٨۶ 
  -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میلی ۵٠٠قطر   به حمل انواع لوله
 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله  ۴۵٠

١۴٠٢٠۵ 

  ٧٢ 
  -مترطول 
 کیلومتر

مازاد بر   متر، نسبت به میلی ۵٠٠قطر   حمل انواع لوله به
 کیلومتر. ٧۵٠

١۴٠٢٠۶ 

 
 

 

۵۴  
 

 



 ها و متعلقات های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی فصل پانزدهم. تهیه لوله
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 ها و متعلقات های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی فصل پانزدهم. تهیه لوله

  مقدمه
 
هـاي ایـن    اند. بهـاي واحـد ردیـف    مشخص شده ISO 2531ملی ایران و  ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ها، اتصالی . لوله1

شوند، در صورت تاییـد مهنـدس    ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می ها، اتصالی فصل براي لوله
 مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

کـه بـر اسـاس     ) فـوق، Fittings) و متعلقـات ( Joints( در صـورت لـزوم  ي اضـافی  هـا  هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. دار تهیه می هاي ستاره اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

 در صورت لزوم منظور شده است.و با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخه  کیلوگرمها بر حسب  . بهاي واحد لوله3

 
 

 

۵۵  
 

 



 ها و متعلقات های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی فصل پانزدهم. تهیه لوله
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۵٠١٠١ متر. میلی ٢٠٠تا  ٨٠لوله چدنی نشکن از قطر  کیلوگرم ۶٠٠,۴٧  

 ١۵٠١٠٢ متر. میلی ۶٠٠تا  ٢۵٠لوله چدنی نشکن از قطر  کیلوگرم ۵٠٠,۴٩  

 ١۵٠١٠٣ متر. میلی ١٠٠٠تا  ٧٠٠لوله چدنی نشکن به قطر  کیلوگرم ۶٠٠,۴٩  

 ١۵٠١٠۴ متر. میلی ١۴٠٠تا  ١١٠٠نشکن به قطر لوله چدنی  کیلوگرم ۴٩,٠٠٠  

 
 

 

۵۶  
 

 



ها و متعلقات های فوالدی، اتصالی فصل شانزدهم. تهیه لوله  

 ١٣٩٧آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال 
  

ها و متعلقات فوالدی، اتصالی های فصل شانزدهم. تهیه لوله  

  مقدمه
 
انـد. بهـاي واحـد     مشـخص شـده   DIN 2460و  6771  ملی ایران به شـماره  ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ها، اتصالی . لوله1

شـوند، در صـورت    ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر سـاخته مـی   ها، اتصالی هاي این فصل براي لوله ردیف
 تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

که بر اسـاس مشخصـات مـورد نیـاز کـار توسـط        ) فوق،Fittings) و متعلقات (Jointsها ( هاي مربوط به اتصالی . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. دار تهیه می هاي ستاره اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف مهندس مشاور انتخاب شده

 تعیین شده است. ST37هاي مربوط بر اساس استفاده از فوالد  . بهاي واحد ردیف3
ریال  300هاي فوالدي (بر حسب ضرورت پروژه و رعایت مشخصات فنی مربوط)  در لوله ST52و  ST44هاي . در صورت استفاده از فوالد4

 شود. اضافه می 160105تا  160101هاي  به ازاي هر کیلوگرم به بهاي واحد ردیف

 
 

 

۵٧  
 

 



ها و متعلقات اتصالیهای فوالدی،  فصل شانزدهم. تهیه لوله  

 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
  

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١۶٠١٠١ متر. میلی ٢۵٠تا  ٨٠لوله فوالدی از قطر  کیلوگرم ٢٩,٠٠٠  

 ١۶٠١٠٢ متر. میلی ۵٠٠تا  ٣٠٠لوله فوالدی از قطر  کیلوگرم ٣٠,٧٠٠  

 ١۶٠١٠٣ متر. میلی ١٠٠٠تا  ۶٠٠لوله فوالدی از قطر  کیلوگرم ٣٢,٢٠٠  

 ١۶٠١٠۴ متر. میلی ١۴٠٠تا  ١١٠٠لوله فوالدی از قطر  کیلوگرم ٣٢,٣٠٠  

 ١۶٠١٠۵ متر. میلی ٢۴٠٠تا  ١۶٠٠لوله فوالدی از قطر  کیلوگرم ٣٢,٣٠٠  

 
 

 

۵٨  
 

 



ها و متعلقات تنیده، اتصالی های بتنی مسلح پیش فصل هفدهم. تهیه لوله  

 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
  

ها و متعلقات تنیده، اتصالی های بتنی مسلح پیش فصل هفدهم. تهیه لوله  

  قدمهم
 
هـا،   هاي این فصل بـراي لولـه   اند. بهاي واحد ردیف مشخص شده EN 641 این فصل طبق استانداردها و متعلقات موضوع  ها، اتصالی . لوله1

شوند، در صـورت تاییـد مهنـدس مشـاور و تصـویب       ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می اتصالی
 کارفرما، نیز قابل اعمال است.

کـه بـر اسـاس     ) فـوق، Fittings) و متعلقـات ( Joints( ي اضـافی در صـورت لـزوم   هـا  ي مربوط بـه اتصـالی  ها . شرح و بهاي واحد ردیف2
 شود. دار تهیه می هاي ستاره اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

 کامل اتصالی براي هر شاخه در صورت لزوم منظور شده است.ها بر حسب متر و با احتساب یک دست  . بهاي واحد لوله3

 
 

 

۵٩  
 

 



ها و متعلقات اتصالیتنیده،  های بتنی مسلح پیش فصل هفدهم. تهیه لوله  

 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
  

       

 مقدار (ریال) بهای کل
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٧٠١٠١ متر. میلی ۴٠٠تنیده، به قطر  لوله بتنی مسلح پیش مترطول ٣٠١,٠٠٠  

 ١٧٠١٠٢ متر. میلی ۶٠٠تنیده، به قطر  پیش لوله بتنی مسلح مترطول ٠٠٠,۵٢۶  

 ١٧٠١٠٣ متر. میلی ٨٠٠تنیده، به قطر  پیش لوله بتنی مسلح مترطول ۵٠٠,۶٣٧  

 ١٧٠١٠۴ متر. میلی ١٠٠٠تنیده، به قطر  پیش لوله بتنی مسلح مترطول   

 ١٧٠١٠۵ متر. میلی ١٢٠٠تنیده، به قطر  پیش لوله بتنی مسلح مترطول   

 ١٧٠١٠۶ متر. میلی ١۴٠٠تنیده، به قطر  پیش لوله بتنی مسلح مترطول   

 
 

 

۶٠  
 

 



  ها و متعلقات )، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس( تهیه لوله . هجدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  ها و متعلقات )، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس( تهیه لوله . هجدهم  فصل

 

  قدمهم
 
هـاي ایـن    اند. بهاي واحـد ردیـف   مشخص شده 10729ملی ایران به شماره  این فصل طبق استانداردها و متعلقات موضوع  ها، اتصالی . لوله1

شـوند، در صـورت تاییـد مهنـدس      ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهاي معتبر دیگر ساخته می ها، اتصالی فصل براي لوله
 مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.

) فوق، که بر اساس Fittings) و متعلقات (Jointsهاي اضافی در صورت لزوم ( هاي مربوط به اتصالی بهاي واحد ردیف . شرح و2
 شود. دار تهیه می هاي ستاره اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده

 با احتساب یک دست کامل اتصالی براي هر شاخه، منظور شده است.ها بر حسب متر و  . بهاي واحد لوله3
 منظور شود. 89/0) بهاي واحد ردیف با ضریب PN6( 6هاي با فشار نامی  . براي لوله4
 ) بهاي واحد ردیف با اعمال ضرایب زیر منظور شود:PN16( 16هاي با فشار نامی  . براي لوله5

 11/1با ضریب  SN 2500سختی  با -الف
 11/1متر با ضریب  میلی 300تا  100براي قطرهاي  SN 10000یا  SN 5000سختی  با -ب
 066/1متر با ضریب  میلی 2000تا  350براي قطرهاي  SN 5000سختی  با -ج
هاي مندرج بر حسب مورد با قطر مربوط  از بهاي واحد پایه ردیف GRVهاي فایبرگالس مانند  . در صورت استفاده از انواع دیگر لوله6

 شود. استفاده می

 
 

 

۶١  
 

 



  ها و متعلقات )، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس( تهیه لوله . هجدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ۵٠٠,۴۶٧  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٠٠قطر 
١٨٠١٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۵٣٩  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١۵٠قطر 
١٨٠١٠٢ 

 مترطول ٧٠١,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٢٠٠قطر 
١٨٠١٠٣ 

 مترطول ٨٠٣,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٢۵٠قطر 
١٨٠١٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,١,٠۵۶  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNکار لوله فایبرگالس با فشار 

 متر. میلی ٣٠٠قطر 
١٨٠١٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,١,٣٢۴  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٣۵٠قطر 
١٨٠١٠۶ 

 مترطول ۵٧٨,٠٠٠,١  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ۴٠٠قطر 
١٨٠١٠٧ 

 مترطول ١,٩۶٩,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ۵٠٠قطر 
١٨٠١٠٨ 

 مترطول ۴١٨,٠٠٠,٢  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ۶٠٠قطر 
١٨٠١٠٩ 

 مترطول ٠٠٠,٣,١٠۴  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٧٠٠قطر 
١٨٠١١٠ 

 مترطول ٣,٧٩٢,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٨٠٠قطر 
١٨٠١١١ 

 مترطول ۴,۵٣٧,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٩٠٠قطر 
١٨٠١١٢ 

 مترطول ٣۵٠,٠٠٠,۵  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNفشار کار لوله فایبرگالس با 

 متر. میلی ١٠٠٠قطر 
١٨٠١١٣ 

 مترطول ٧,١٨٣,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٢٠٠قطر 
١٨٠١١۴ 

 مترطول ٩,٣١١,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١۴٠٠قطر 
١٨٠١١۵ 

 مترطول ١١,٧٣٨,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١۶٠٠قطر 
١٨٠١١۶ 

 
 

 

۶٢  
 

 



  ها و متعلقات )، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس( تهیه لوله . هجدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترطول ١۴,۵١٧,٠٠٠  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٨٠٠قطر 
١٨٠١١٧ 

 مترطول ۶٣٧,٠٠٠,١٧  
به  ٢۵٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٢٠٠٠قطر 
١٨٠١١٨ 

 متر طول ۵٠٠,۴٢٩  
یا  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

١٠٠٠٠SN  متر. میلی ١٠٠به قطر 
١٨٠٢٠١ 

 متر طول ۵٠٠,۴٨٩  
یا  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

١٠٠٠٠SN  متر. میلی ١۵٠به قطر 
١٨٠٢٠٢ 

 متر طول ۵٠٠,۵۴٠  
یا  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

١٠٠٠٠SN  متر. میلی ٢٠٠به قطر 
١٨٠٢٠٣ 

 متر طول ٧٢٩,٠٠٠  
یا  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

١٠٠٠٠SN  متر. میلی ٢۵٠به قطر 
١٨٠٢٠۴ 

 متر طول ٠٠٠,٨٧۶  
یا  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

١٠٠٠٠SN  متر. میلی ٣٠٠به قطر 
١٨٠٢٠۵ 

 متر طول ١,٣٣٩,٠٠٠  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٣۵٠قطر 
١٨٠٢٠۶ 

 متر طول ١,٧١٣,٠٠٠  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ۴٠٠قطر 
١٨٠٢٠٧ 

 متر طول ٠٠٠,٢,١۵۶  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNفایبرگالس با فشار کار لوله 
 متر. میلی ۵٠٠قطر 

١٨٠٢٠٨ 

 متر طول ۶٨٧,٠٠٠,٢  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ۶٠٠قطر 
١٨٠٢٠٩ 

 متر طول ٠٠٠,۴٨۵,٣  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٧٠٠قطر 
١٨٠٢١٠ 

 متر طول ٠٠٠,٢۵۴,۴  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٨٠٠قطر 
١٨٠٢١١ 

 متر طول ١٣٩,٠٠٠,۵  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٩٠٠قطر 
١٨٠٢١٢ 

 متر طول ٠٩١,٠٠٠,۶  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٠٠٠قطر 
١٨٠٢١٣ 

 متر طول ٨,٢۵٠,٠٠٠  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٢٠٠قطر 
١٨٠٢١۴ 

 
 

 

۶٣  
 

 



  ها و متعلقات )، اتصالیG.R.Pهای فایبرگالس( تهیه لوله . هجدهم  فصل
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 متر طول ٠٠٠,١٠,٧٨۶  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١۴٠٠قطر 
١٨٠٢١۵ 

 طولمتر  ۶٠٠,٠٠٠,١٣  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١۶٠٠قطر 
١٨٠٢١۶ 

 متر طول ٠٠٠,٩١۵,١۶  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ١٨٠٠قطر 
١٨٠٢١٧ 

 متر طول ۶٣١,٠٠٠,٢٠  
به  ۵٠٠٠SNو سختی  ١٠PNلوله فایبرگالس با فشار کار 

 متر. میلی ٢٠٠٠قطر 
١٨٠٢١٨ 

 
 

 

۶۴  
 

 



 کار . مصالح پای١پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 کار . مصالح پای١پیوست 

 
 مقدمه

 
  کار، طبق  اجراي  زمانبندي  برنامه  به  ، مورد نیاز باشد و با توجه پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  مصالحی کار، به پاي  مصالح .1

  ورود مصالح  هنگامباشد.   یا شمارش  گیري اندازه  قابل  انبار شود که  شکلی به  طور مرتب به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات
 شود.  مشاور تنظیم  ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت کارگاه به
در   مصالح  باراندازيو   مربوط  هاي فصل  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینه ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت .2

  در مقدمه  شده  بینی موارد پیش  استثناي ، به مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورت به  کارگاه
 شود. نمی  فصلها، انجام

  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  هنگام .3
  ضریب اي، ضریب منطقه  با احتساب و شوند) مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب  حمل  کار و هزینه پاي

 شود. ها منظور می وضعیت  ، در صورترست بهاي مربوطبر حسب مورد و با رعایت ضوابط فه پیمانکار  پیشنهادي ضریب و  باالسري
  کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق  کارفرماست به  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  تمام .4

  ( چنانچه  وضعیت  از صورت  از کسر آن  ، پس صورت  در این  کهباشد.   نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی
 کند.  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت  تواند با پیشنهاد مهندس باشد )، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  در صورت

  در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  یمانکار استپ  عهده ، به پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  مسئولیت .5
 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل

  شده  در نظرگرفته  موقت  وضعیتهاي  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  نرخ .6
 .یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است

مازاد   کار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت  در آخرین .7
 .شود  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط پیمانکار است به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  بر مصرف

 
 

 

۶۵  
 

 



 کار . مصالح پای١پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۴١٠١٠١ ماسه شسته. مترمکعب ٠٠٠,٣٣۴  

 ۴١٠١٠٢ شن شسته. مترمکعب ٠٠٠,٢٣۴  

 ۴١٠١٠٣ سنگ قلوه. مترمکعب ١٩٨,٠٠٠  

 ۴١٠١٠۴ سنگ الشه. مترمکعب ٠٠٠,٣٠۴  

 ۴١٠١٠۵ مخلوط رودخانه ای (توونان). مترمکعب ١۴٨,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠١ سیمان پرتلند نوع یک پاکتی. تن ٠٠٠,١,٣٢۴  

 ۴١٠٢٠٢ نوع دو پاکتی. سیمان پرتلند تن ٠٠٠,١,٣٢۴  

 ۴١٠٢٠٣ سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی. تن ١,٣۵١,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۴ سیمان پرتلند نوع یک فله. تن ١,١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۵ سیمان پرتلند نوع دو فله. تن ١,١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۶ سیمان پرتلند نوع پنج فله. تن ٠٠٠,١,١٨۶  

 ۴١٠٣٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ٧٠٠,٢۴  

 ۴١٠٣٠٢ انواع میلگرد آجدار. کیلوگرم ٢٠,٧٠٠  

 ۴١٠۴٠١ دینامیت. کیلوگرم ٣٠٠,٧۵  

 ۴١٠۴٠٢ انواع فتیله. مترطول ۶,۴۵٠  

 ۴١٠۴٠٣ انواع چاشنی. عدد ٢٣,٨٠٠  

 ۴١٠۵٠١ انواع الکترود. کیلوگرم ٠٠٠,۴۵  

 ۴١٠۶٠١ انواع مصالح چدنی. کیلوگرم ٣٣,٣٠٠  

 ۴١٠۶٠٢ انواع لوله و متعلقات فوالدی گالوانیزه. کیلوگرم ۴٣,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠١ لوله چدنی نشکن (داکتیل). کیلوگرم طبق ردیف مربوط از فصل پانزدهم

 ۴١٠٨٠١ لوله فوالدی. کیلوگرم طبق ردیف مربوط از فصل شانزدهم

 ۴١٠٩٠١ لوله بتنی مسلح. متر طول طبق ردیف مربوط از فصل هفدهم

 G.R.P.( ۴١١٠٠١لوله فایبرگالس ( متر طول فصل هجدهمطبق ردیف مربوط از 

 
 

 

۶۶  
 

 



 کار  اجرای  سختی  . ضریب٢  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 کار  اجرای  سختی  . ضریب٢  پیوست

 
  . براي است  شده  درصد در نظر گرفته 7  ماهور تا شیب  هموار و تپه  کار در مسیرهاي  اجراي  بها، براي  فهرست  این  هاي ردیف  قیمت .1

شود.  می  بها اعمال  فهرست  این  قیمتهاي به 12/1تا   میزان به  )، ضریبی درصد (کوهستانی 7از   بیش  با شیب  کار در مسیرهاي  اجراي  سختی
از   قسمت  آن  عملیات و به  ، تعیین شده  معین  مسیر، در محدوده  زمین  وضعیت  به  کار، با توجه  اجراي  سختی  ضریب  رد، میزانبرآو  تهیه  هنگام

 شود. می  اعمال  درصد است 7از   بیش  شیب  داراي  مسیر که
  در نواحی  انتقال  از مسیر خط  قسمتی  . هرگاه است  شده  بینی از شهرها پیش  کار در خارج  انجام  بها براي فهرست  این  هاي ردیف  قیمت .2

کار   اجراي  سختی  شود و براي  کند باید مشخص شهر عبور می  از داخل  که  برآورد، قسمتی  تهیه  شود، هنگام  واقع  مسکونی  و مناطق  شهري
 شود.  اعمال  قسمت  برآورد این  و به  ، تعیین10/1تا   اضافی  ، ضریب قسمت  در این

منظور جبران صـعوبتهاي ناشـی از اجـراي     گذاري با تاسیسات زیربنایی برخورد کند، به در بخش اجراي کار در شهر عملیات لوله هچنانچ. 3
گذاري مربوط، بـراي آن قسـمت از    بهایی برابر بهاي واحد ردیف لوله گذاري، اضافه کار با کمک وسایل دستی و کاهش بازدهی عملیات لوله

بهـا بـراي هـر مـورد      شـود. ایـن اضـافه    الذکر است و با نظر مهندس مشاور تعیین خواهد شد، محاسبه می طول مسیر که داراي صعوبت فوق
گذاري خطوط انتقال آب با تاسیسات زیربنایی شهري موجود و عبور از زیر آن به نحو مناسب، با تایید مهندس مشـاور   برخورد عملیات لوله
 شود. ولی شامل انشعابهاي خانگی نمیقابل پرداخت است 

گذاري برخورد داشته باشـد،   درحالتی که چند مورد از تاسیسات زیربنایی موجود در فاصله نزدیک و مجاور هم قرار گرفته و با عملیات لوله

ین فهرست بها، در رابطه بـا  فصل یازدهم ا 110104تا  0110101هاي  بهاي موضوع ردیف تنها معادل یک مورد درنظر گرفته خواهد شد. اضافه

چنانچـه الزم باشـد   شود.  الذکر بوده و جداگانه محاسبه می بهاي فوق شود، مستقل از اضافه عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می

ا یـا تاسیسـات   هـ  گذاري به موازات تاسیسات زیربنایی موجود صورت گیرد و به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح حفاظت از لولـه  لوله

دار و یا قیمت جدید، بسته به مـورد، بـا    هاي ستاره توان از ردیف الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما ضروري باشد، می فوق

   رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد.

 شود. هاي پانزدهم تا هجدهم اعمال نمی کار به فصل  اجراي  سختی  . ضریب4
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست
 ١٣٩٧وط انتقال آب سال فهرست بهای واحد پایه رشته خط

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  تمدیری  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  هک  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ، و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . بار مرکزياز ان  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : یر استموارد ز  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  ارمندانو ک  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  اعتیس  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2 توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههاي  )، توسط مشمول  پیمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  همچنینو   افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست

 
، بایـد   هـر رشـته   بـه   مربـوط   رو، در کارهـاي   ، از ایـن  است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  صورت ، به دستورالعمل  این 

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شـود، تـا آغـاز و انجـام      اجرا انجـام   دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.   پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  گیرنـد، ماننـد کارگاههـاي    قرار مـی   برداري ، مورد بهره اجرایی  اتعملی  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  . ساختمانهاي2ـ1 

و ماننـد    سـاخته  پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  ، تعمیرگاههاي آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قـرار گیـرد، ماننـد      آنها، مورد اسـتفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به عمومی  . ساختمانهاي3ـ1 

  ، پارکینگهـاي  ، تلفنخانـه  ، رختشـویخانه  ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  ، مهمانسرا، ساختمانهاي اتر کار، نمازخانهدف
 . سرپوشیده

  و تمهیـدات   آب  هدایت  الهاي، ایجاد خاکریز و کان و فاضالب  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشـنایی   ، تـامین  کشـی  روبـاز، حصـار    ، پارکینگهـاي  ورزشـی   روباز، زمینهاي  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرمـا    کـار، از سـوي    مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  محل،  کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1 

  تعیـین   پیمـان   خصوصـی   ، در شـرایط  گفتـه  پـیش   از نیازهـاي   هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
 شود. می

  و تجهیـزات   مصـالح   و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  نمایی جا  طرح به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  ، محل ار کارگاه. انب6ـ1 
 شود. می  ، از آنها استفاده مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت

 کند.  متصل  کارگاه بهموجود کشور را   از راههاي  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  محل به  دستیابی  براي  هستند که  ، راههایی سرویس  . راههاي8ـ1 
  هیـا بـا واسـط     طور مستقیم را، به  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  ، راههایی ارتباطی  . راههاي9ـ1 

 کنند. می  کار متصل  اجراي  محل دیگر، به  راههاي
  موضـوع   عملیـات   علـت  شد اما به می  از مسیر موجود انجام "قبال  ، که عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1 

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان
  یا نصـب   احداث  روش ، به آالت و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  حدر شر  . منظور از تامین11ـ1 

  بـرداري   بهـره  و  نگهداري به  مربوط و اقدامهاي  اجاره یا  خدمت خرید  صورت ، به محل موجود در  از امکانات آنها  اختیار گرفتن یا در  در کارگاه
 . تاز آنهاس

و دیگـر    آالت ، ماشـین  ، تجهیـزات  مصـالح   کـردن   ، خارج موقت  و ساختمانهاي  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1 
نظـر    ا، طبـق کارفرمـ   تحـویلی   زمینهـا و محلهـاي    برگردانـدن   اول  شـکل  به  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
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 برآورد  تهیه  . روش2 
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  شرایط به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2 

تجهیز و   در فهرست  شده  بینی پیش  هاي ردیف  را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
و در   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن کار   اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب پیوست  این  کارگاه  برچیدن

،  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي برابر ردیف
شود و اضافه کردن ردیف با  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می جهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیفت کند.  بینی  پیش

 باشد. دار مجاز نمی هر عنوان از جمله ستاره
شود. در  برآورد آنها منظور می  عنوان ، به و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  ساختمانهایی  براي 

و   تهالك، اس و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  ساختمانها، مانند قابهاي  ساخته  پیش  ، مانند کاروانها و قطعات ساخته پیش  مورد ساختمانهاي
از چند   که  شود. در پیمانهایی ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  آنها، در طول  گذاري سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته
ره) در پیمانهایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به تبص

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
اجـرا در    دوره  و براي  موقت  صورت شود، به منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  و راههایی  . ساختمانها، تاسیسات2ـ2 

  دوره  بـراي   در طـرح   کـه   یـا زیربنـایی    جنبـی   تاسیسـات   اجـراي  به  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  منظور تقلیل شود. به می  نظر گرفته
در   موضـوع   و ایـن  شـود   اسـتفاده   تجهیز کارگاه  عنوان به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره

  اجـراي   و در بـرآورد هزینـه    محاسبه  مربوط  شتهواحد ر  بهاي  از فهرستهاي  آنها با استفاده  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  اسناد و مدارك
یـا    و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  ساختمانهاي  یا تامین  کارگاه  و راههاي  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می

آنهـا در    هزینـه   اینکـه  به  شود، با توجه  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  داريبر بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  سایر موارد، از تاسیسات
 شود. منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف

،  آب  انتقـال   بـراي   شـود. چنانچـه    ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  ارگاهک  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2 
  اجـرا الزم   دوره  ،بـراي  کشـی  و کابـل   کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسـفورماتور و    نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  عهده را به  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2 

و سـایر    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هـاي  (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیـز    بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  طور مشخص ، به زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه     عهـده  بـه   کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  داركت  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 0شود می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  عــمومی   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  عهده را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  يتا ورود  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  چنانچه 05ـ2 
 و سـایر کارهـاي    آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب

  پیمـان   مـدارك  ، در اسـناد و  زمینـه   کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه
  چـاه   یـا احـداث    کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج
، منظـور   کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن    هـاي  کار، جـزو هزینـه    در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده ، به آب
 شود. می
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  بینـی  پـیش   انپیمـ   خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  راه اجرا نیاز به  در دوره  کارگاه به  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2 

  تجهیـز و برچیـدن    هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  شود. چنانچه
، بانـد   راه  رشـته   واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  عهده به  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه

 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  صورت و به  محاسبه  آهن راه  و زیرسازي  فرودگاه
  باشد تمام  کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه ماستکارفر  عهده به  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2 

و   کـرده   بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی
 منظور کند. ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  هزینه

، هـر   اسـت   شـده   گذاشـته   کارفرماست  عهده به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2 
  بینـی   پـیش   پیمـان   خصوصی  شرایطدر اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در   تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  تسهیالت  نوع
 کند.

  هـاي  واحـد ردیـف    ، در بهـاي  سـاخته  پـیش   قطعـات   و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی  . هزینه9ـ2 
 شود. منظور نمی  اي زینه، ه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، در ردیف بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

  و از ایـن   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه10ـ2 
 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت

در   اي ، هزینـه  بابـت   و از ایـن   است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي واحد ردیفها در فصل  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2 
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

پیمانکـار    است  الزم  که  . در کارهایی است  شده  یبین مستمر کارگاه پیشباالسري   هاي ، در هزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2
 شود. منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  هزینه

از غـذا، در    کننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در کارگاه ایشگاهمشاور و آزم  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2 
 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  طور مقطوع به  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط

کـار مجـاز     اجـراي   پیمانکار، در برآورد هزینـه   توسط  مشاور و آزمایشگاه  هندسمورد نیاز کارفرما، م  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2 
 . نیست

  ، بـر اسـاس   انحرافی  راههاي به  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  راههاي  . هزینه15ـ2 
 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه آهن راه  سازي و زیر  اه، باند فرودگ راه  رشته  پایه  بهاي فهرست

، و  شـده   درج  ، در اسـناد مناقصـه   مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهاي  و مشخصات  . نـقشه16ـ2 
،  کارگـاه   تجهیز و برچیدن  هاي برآورد و جزو هزینه  مقطوع  صورت  ، به شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  به  توجه آنها، با  اجراي  هزینه

 شود. منظور می
تـا   421001و  420303تـا   420301  هاي ردیف  به  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2 

در زیـر    شـده   تعیـین   نباید از میـزان  منظور شود) ها نیز باید به صورت مقطوع (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104
یـا    مناقصـه   از انجـام   قبل ، باید کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  بیشتر شود. چنانچه

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  تصویب ، به مناقصه  ترك  صورت کار به  ارجاع
ـ   ، راه، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2 راهـداري، آبرسـانی   ،  فرودگـاه  دآهـن و بان

بـرآورد    درصـد مبلـغ   4  میـزان   به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه ، آب  انتقال  خطوط  رشته منابع طبیعی،آبخیزداري و  روستایی،
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  هزینه
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  کار بدون  اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 5  میزان به،  و زهکشی  و آبیاري آبیاري تحت فشار  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه
  تجهیـز و برچیـدن    حـد مبلـغ    شود، هر گـاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3 

  مبلغ  تناسب درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  کار رفته به  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  هریک به  برآورد مربوط

  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   تجهیـز کارگـاه    جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  سـتگاههاي د ، پیمانکـار را بـه   ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تـامین   براي  پیمان  مدارك در اسناد و  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه2ـ3 

  ، بـراي  و موارد مشـابه   عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  و سازمانهاي  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعـارف  منطقه  شرایط به  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  مدت را، در  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3 
باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  انجام به

 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم
شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3 

  ، انجـام  بابـت   از ایـن   اضـافی   پیمانکـار اسـت و پرداخـت     هزینه ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
،  تجهیـز اضـافی    کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

 . است  پرداخت  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  ایهپ  از قیمتهاي  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  تنها براي
  مبلـغ   ، تـا سـقف  4مفاد بند  به  ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3 

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش
  کنـد، در برابـر حـوادث    مـی   احـداث   تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه به  است  . پیمانکار، موظف6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
شـوند.    کار برچیـده   از انجام  ، باید پس تاس  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهاي  که  تجهیز کارگاه به  مربوط  . ساختمانها و تاسیسات7ـ3 

  جـز سـاختمانها و قطعـات    . بـه  پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح تجهیزات
، مـورد نیـاز کارفرمـا باشـد،      اسـت   شده  کارفرما احداث  در زمینپیمانکار   توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تاسیسات  ، چنانچه ساخته  پیش
یـاد    پیمانکـار، سـاختمانها و تاسیسـات    به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  بهاي
 شود. کارفرما واگذار می ، به شده

  پرداخت  . نحوه4 
، همـان ردیـف تجهیـز و برچیـدن کارگـاه      بـه   مربـوط   عملیـات   پیشرفت  تناسب ، به کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4 

 شود. می  ها درج وضعیت  و در صورت  شده  محاسبه
 پیشـرفت   تناسـب  از کار باشد، به  بخشی به  مربوط  د، چنانچهشو می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  صورت آنها به  تامین  که  ردیفهایی  ) هزینه تبصره

 شود. می و پرداخت  ، محاسبه پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت  تناسب  به شود،  مربوط کار  کل  به  هچنانچ و شود می  محاسبه کار از  بخش  آن 
 شود. وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4 
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4 
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میلیارد ریال، در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشـاور، قبـل    50ورد هزینه اجراي کمتر از هاي با برآ . در پروژه4ـ4

شود و در این حالت بر  ، درج نمی420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در ردیف از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه
 هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت شود. اهی، هزینهاساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگ

 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 420101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  مشاور و آزمایشگاه.

 

(با  تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. 420303
 مقطوع )4-4رعایت بند 

 

دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر تجهیز  420304
 مقطوع )4-4سرعت. (با رعایت بند 

 

هاي مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 420305
 مقطوع انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

 

) و HSEزیست (هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط  420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل

 

هزینه تجهیز انبارهاي سرپوشیده، و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 مقطوع آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

 

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402
هاي مسکونی و  ، بجز ساختمانهاي عمومی ساختمانتامین و تجهیز  420403

 مقطوع اداري و دفاتر کار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 420501
  مقطوع تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع کارگاه.تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل  420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع ارتباطی. هاي تامین راه 420703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 420901

 مقطوع ها. مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آن
 

ها از  آن ها، یا تامین آالت و تجهیزات و راه اندازي آن نصب ماشین 420902
 مقطوع راه خرید خدمت یا خرید مصالح.

 

آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین 420903
 مقطوع برعکس.

 

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج  421001
ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

 

آالت حفاري  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

 

کوبی و  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 421004
 مقطوع سپرکوبی به کارگاه و برعکس.

 

سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
 مقطوع ها. ساخته پل پیش

 

 بارگیري، حمل و باراندازي وسایل وقطعات تیر مشبک فلزي 421006
 مقطوع النسمان) به کارگاه و برعکس.تر(پو

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل دیگر.

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشهیتامین عال 421101
دارد، در گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار 

و  آوري فاضالب شبکه جمع ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
شبکه  ،ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع
 

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل

آوري  شبکه جمع ،شود، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب می
 مقطوع .و آبرسانی روستایی فاضالب
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

موارد الزم، در تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در  421104
 مقطوع .آوري فاضالب کارهاي رشته شبکه جمع

 

  مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه. 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه

 
 

 

٧۶  
 

 



 . کارهای جدید۵پیوست 
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
 . کارهای جدید۵پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  در چارچوباگر 

بینـی نشـده    براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یـا مقـدار پـیش    (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان فهرست در چنانچه  .1
 شود. ومی پیمان عمل میشرایط عم 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  در صورتی .2
ندرج در هاي م از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً قیمت واحد آن در مقدمه فصل

شود و حداکثر جمع مبلغ  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
 .درصد مبلغ اولیه پیمان است 25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مربوط به این ردیف

  بینی پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  ، تجهیزاتپیوست  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 .شود  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 

  
  نمونه  های . نقشه۶  پیوست

 
 :  زیر است  شرح  به  پیوست  این  نمونه  هاي نقشه  . مشخصات1
 

  موضوع  نقشه  شماره

  لوله  ترانشه  جزییات 31101
  زیرزمینی  و وصل  شیر قطع  نصب  جزییات 31102
  اي شیر پروانه  بتنی  حوضچه  31103
 هوا  شیر تخلیه  بتنی  حوضچه  31104
  آب  تخلیه  دریچه  بتنی  شیر و حوضچه  مجموعه  31105
  آب  تخلیه  شیر و دریچه  بتنی  هاي حوضچه  مجموعه  31106
 )1(  شیر فشارشکن  بتنی  حوضچه  31107
 )2(  شیر فشارشکن  بتنی  حوضچه  31108
 ها حوضچه  چدنی  و دریچه  پله  جزییات 31109
 ها حوضچه  و هواکش  ، دستگیره کشی لوله  چدنی  عالئم  جزییات  31110

 
 شود.  بینی پیش  میلگردگذاري  ، باید جزییات پیوست  این  نمونه  هاي از نقشه  ، با استفاده اجرایی  هاي نقشه  تهیه  . هنگام2
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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  نمونه  های نقشه. ۶  پیوست
 ١٣٩٧فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 
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 تعالي باسمه
 

 تشكر و قدرداني
 

هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان هاي مختلف جزو مسووليتهاي بهاي واحد پايه در رشتهتهيه، تدوين و ابالغ فهرست      

) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

شود. اين اي كشور انجام ميهاي توسعههاي اجراي پروژه)، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه20/4/1385

بهاي شود. اولين فهرستهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ مياالجرا) بوده و به دستگاهفهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي ياد شده هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل و كسب بازخورد از ابالغ گرديد و از آن پس، فهرست  1355واحد پايه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است.هنگامجامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

 40نظران ارزشمندي كه در طول بيش از صاحب داشت زحمات تمام مديران، كارشناسان وداشت ياد و خاطره و پاسضمن گرامي

 اند، براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي داريم.هاي واحد پايه تالش كردهسال در جريان تدوين فهرست

 يكپارچه كشور براي برآورد، در آغاز سال، گامي در جهت نظام فني و اجرايي 1397بهاي واحد پايه سال هاي اينك با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است.هگام طرح ها و پروژبهن

به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني به عنوان مرجع هدايت و تصويب فهارس بها و نيز مديران، كارشناسان و 

تقال بهاي واحد پايه رشته خطوط انهاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستنظراني كه در مراحل تعيين قيمتصاحب

 گردد.به شرح زير مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1397آب سال 

 توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم.  

 

 :آبخطوط انتقال كارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

 غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)

 )و اجرايي (معاون امور نظام فني فرقانعسيدجواد 

 كاوه هنري

 سهيال شريعتي

 امير جهانشاهي
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